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Anotace 

Práce usiluje o odhalení novosti, kterou Ježíš prozářil dva způsoby života člověka: 

v manželství a v celibátu. Díky porovnání křesťanského pojetí manželství a celibátů, jak 

jsou popsány v Novém zákoně, s pojetím helénistického světa a židovství dospívá 

k rozlišení důrazů dobově podmíněných od důrazů jedinečných – zvláštní zřetel je 

přitom brán na sedmou kapitolu Prvního listu Korinťanům. Zasazením poselství 

kapitoly o manželství a celibátu do celku Písma svatého a tradice církve, pak práce 

sleduje další cíl, jímž katolický výklad Apoštolových slov. 

Ona kapitola byla v historii namnoze vykladáná v duchu oslavy panenství, přičemž 

se vykladači často nesoustředili na dopad tohoto jednostranného akcentu na udržení 

sebevědomí křesťanských manželů. Druhým cílem této práce je smířlivě vyložit 

Apoštolova slova i pro manželé tak, aby byl zachován maximalismus křesťanského úsilí 

o svatost.  

K dosažení zmíněného záměru autor užívá přínosů patrologie, spirituální teologie, 

katolické antropologie a dogmatické teologie. Za přispění oněch disciplín je v pokladu 

Božího slova zdůrazněno personální vnímání člověka, které umožňuje udržet Písmem 

svatým a církevní tradicí oslavovanou hodnotu panenství i apel na osobní svatost 

manželů.     
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MARRIAGE AND CELIBACY IN CHRIST ACCORDING TO 1 CORINTHIANS 7. 

The aim of this thesis is to show the light which in Jesus Christ newly illuminated 

two forms of human life: the married life and the celibacy. Thanks to the comparison of 

the Christian understanding of marriage and celibacy, as they are described in the New 

Testament, with the understanding of these forms of life in the Hellenistic world and in 

Judaism it gets to a differentiation of the accents typical for the period from those that 

are essentially Christian.  

A special emphasis is put on the seventh chapter of the First Letter to the 

Corinthians. By putting the message of this chapter about marriage and celibacy into the 

context of the whole Scripture and tradition of the Church, the thesis pursues another 

goal – i. e. a Catholic interpretation of the words of the Apostle.  The chapter in 

question was many times in history explained as a glorification of virginity, while the 

interpreters often ignored the impact of this one-handed accent on the self-confidence of 

the Christian married couples.  

The second aim of this thesis is to find a conciliatory interpretation of the words of 

the Apostle even for the married couples, so that the maximalism of the Christian 

endeavour for sanctity is preserved.  

To reach the aforementioned goal the author uses the contribution of different 

disciplines – of the patrology, spiritual theology, Catholic anthropology and dogmatic 

theology. With the aid of these fields of study one aspect is especially highlighted in the 

treasure of the Word of God – it is the personalistic view of man, which permits to keep 

the value of virginity, so emphasised by the Scripture and the tradition of the Church, 

and at the same time not to lose the appeal on the personal sanctity of those who live in 

the married state of life.  
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Úvod 

Od Průmyslové revoluce se začalo zrychlovat tempo života. Obory lidské činnosti se 

začaly specializovat, lidé se hromadně stěhovali do měst, narostlo množství pracovních 

hodin a rozpadly se sociální sítě vztahů širší rodiny. V městěch kromě nemocí, krys, 

alkoholismu a bídy začala řádit ještě zákeřnější choroba postihující rodinné vztahy. 

Otcové se začali vzdalovat od synů, matky od dětí a mnoha tisícová města se začala 

plnit solitery. Po čase církev pochopila, že je třeba se zastat dělníků před jejich 

nelítostivými „šéfy“ a papež vydal encykliku Rerum novarum. O něco déle pak trvalo, 

než církev pochopila, že ještě více než vztahy zaměstnavatelů s dělníky potřebují ošetřit 

vztahy uvnitř rodin, a tak Pius XI. vydává encykliku Casti connubii. Encyklika byla 

s povděkem přijímána a překládána do mnoha jazyků. Papež v ní zopakoval dosavadní 

učení církve o manželství nesené augustinovským duchem a navzdory krásným pasážím 

o vzájemné lásce
1
 za první cíl manželství označil plození potomků.

2
 Druhý vatikánský 

koncil v konstituci Gaudium et spes pohovořil o manželství ještě odvážněji a jako první 

cíl manželství označil láskyplné společenství muže a ženy.
3
 Tyto medicinální zásahy 

církve ve prospěch křesťanských manželství přesto nepomohly zastavit lavinu 

konzumního vnímání všeho – včetně sexuality. Další papeži investovali mnoho sil do 

péče o křesťanská manželství – vzpomeňme na bl. Pavla VI., sv. Jana Pavla II. nebo 

i poslední papeže. Od Casti connubii církevní dokumenty zdůrazňovaly, že manželé 

jsou povoláni ke svatosti podobně jako kněží a zasvěcené osoby. Přesto ve výrocích 

papežů zůstávala po vzoru dřívějších autorů zmínka o tom, že panenství a celibát 

představují jakousi vyšší dokonalost.
4
 Tato preference byla vryta do myslí věřících již 

dlouhá staletí zhruba v této tezi: „Je stav dokonalých (celibátníků) a stav žijících jen 

podle Desatera (manželů).“ Toto vnímání produkovalo morálku o dvou patrech 

a nezřídka demotivovalo laiky v úsilí o svatost. Stačí se podívat na malířskou tvorbu 

a zjistíme, že drtivá většina světců je vyobrazena v řeholním či kněžském oděvu. 

                                                 
1
 Srov. CC 7 a 23. 

2
 Srov. CC 12. 

3
 Srov. GS 49. 

4
 Srov. PIUS XII. encyklika Sacra virginitas. (25. března 1954), čl. 23 a 24. JAN PAVEL II. Familiaris 

consortio. Apoštolská adhortace Jana Pavla II. o úkolech křesťanské rodiny v současném světě. (22. 

listopadu 1981), Praha: Zvon, 1992, čl. 16, s. 14–15. TENTÝŽ. Mulieris dignitatem. Apoštolský list 

Jana Pavla II. o důstojnosti a povolání ženy u příležitosti Mariánského roku. (15. srpna 1988), Praha: 

Zvon, 1992, čl. 22, s. 35–37. Hned v úvodu poznamenejme, že ve shodném významu v práci budeme 

užívat slova celibát, panenství a panictví. Celibátem v úzkém slova smyslu míníme celoživotní pohlavní 

zdrženlivost, v širokém slova smyslu pak zdrženlivost trvající alespoň několik let. 



Svatost se v širokém povědomí vzdalovala na oltáře a do klášterů, přičemž se štítivě 

vyhýbala světu lidí. Výrazným slovem proti tomuto zaužívanému nešvaru promluvila 

konstituce Lumen gentium. Rovněž celý pontifikát sv. Jana Pavla II. byl prosycen 

apelem na všeobecné povolání ke svatosti. Přesto „zvyk má železnou košili“ a zmíněná 

mentalita jako by nás nechtěla opustit…  

V této situaci se ocitáme i my a do této situace vkročila první nabídka psát 

o manželství a celibátu v 1 Kor 7. Když jsem ve čtvrtém ročníku přijel domů na 

prázdniny, moje sestra se mě coby uvědomělá laická osoba zeptala, co jsme probírali ve 

škole. Protože neumím lhát, řekl jsem jí, že etiku manželských vztahů a přidal jsem 

zmínku o tom, že s vyučujícím zcela nesouhlasím v tom, co nám přednáší. Sestra se 

odvážně zeptala v čem. Já jsem opáčil: „Zdá se mi, že přístup církve k manželství líčí 

příliš černě.“ Sestra se zeptala: „V čem?“ Tak jsem ji začal vysvětlovat negativa, až 

jsem se dostal k bodu srovnávání panenství a manželství, které podle mého onen 

vyučující předložil příliš surově. Sestra se zeptala: „A jak bys to vysvětlil ty?“ Začal 

jsem hovořit o 1 Kor 7 a snažil se to vysvětlovat na příměru mezi přirozeným 

a nadpřirozeným: „Jako je nadpřirozené více než přirozené, tak je celibát pro Boží 

království více než manželství.“ Do té chvíle žoviální zájem mé sestry se náhle 

proměnil v údiv a rozladění: „Cože? Jak tomu mám rozumět? To jako nemůžu být tak 

svatá v manželství jako v panenství? To se mi vůbec nelíbí!“ Snažil jsem se ji vysvětlit, 

že i tak jsme povolání ke svatosti všichni, ale bylo to marné. Do toho se do dialogu 

vmísila moje maminka a dala sestře Český katolický překlad s tím, aby si tam přečetla 

výklad k 1 Kor 7. Sestra během četby začala rudnout a odložila Bibli se slovy: „To je 

ještě horší.“ Dočetla se tam totiž slova typu: „panenství […] je stav dokonalejší a pro 

duchovní život prospěšnější než manželství… [Panenství znamená] žít úplně čistě […]. 

[Volí si panenství] aby dosáhli vyšší dokonalosti, k níž vede čistota […]. [Žít při] 

větším dobru (panenství)“.
5
 Když jsem byl se svojí argumentací v koncích, požádal 

jsem o radu odborníka na etiku partnerských vztahů, ale ten mi nebyl s to poradit. Tak 

jsem nemaje uspokojivé vysvětlení ujistil sestru: „Nevěřím, že by církev nedovedla 

poskytnout cesty pochopení takového problému. Když budeme hledat, najdeme.“ A tak 

otázka zapadla tak, jak se vynořila. 

Přibližně rok po zmíněné události jsem si šel zadat diplomovou práci ze své oblíbené 

dogmatiky a s hrůzou jsem zjistil, že dlouho připravované téma nemůže být zadáno. 

                                                 
5
 Srov. BOGNER, Václav – kolektiv. Nový zákon. Text užívaný v českých liturgických knihách přeložený 

z řečtiny se stálým zřetelem k Nové Vulgátě. Praha, 1989, s. 542–543. 
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„Co teď?“ Začal jsem na rychlo shánět nové téma. V té době měl doktor Jaroslav Brož 

vypsané téma: 1 Kor 7 ve světle papyrů. Ne že by mě oslovily papyry, nebo bych si 

věřil na téma s biblistiky, ale ona provokativní kapitola zaujala mezi jinými můj zrak. 

„To by bylo téma!“ Doktor Brož mě však „uzemnil“ informací, že hlavní literatura 

k tématu je v němčině – jazyku, který neovládám. V atmosféře zklamání jsem se chystal 

k odchodu, když mi pan doktor řekl: „Ale mohl byste to pojmout třeba více teologicky.“ 

„Jiskra opět vzplála.“ pomyslel jsem si. Tak jsem ještě chvíli přemýšlel a po určitém 

váhání jsem přijal téma Manželství a panenství v Kristu podle 1 Kor 7. Prvotním cílem 

bylo objasnit křesťanské motivace k manželství a celibátu v kontrastu ke společnosti 

helénistické a židovské. Dalším cílem pak byl výklad textu, o němž jsem věděl, že 

nebude jednoduchý, právě pro vysvětlení Apoštolových obtížně pochopitelných slov 

vzhledem k manželům a manželství. Teze: „manželství pro chtíč“ nebo „neženit se je 

‚lépe‘“, jako by manžele řadili mezi křesťany druhé kategorie. A je obdivuhodné, kolik 

lidí sedmou kapitolu takto bolestně vnímá!
6
 

Již od začátku převážil v mém uvažování druhý cíl – vyložit nějak smířlivě Pavlova 

slova. Pročetl jsem několik komentářů českých i cizojazyčných, ale klíčová odpověď 

nepřicházela. Ani jazykový ani dějinný výklad nedovedl uspokojit zásadní otázky – 

navíc se objevilo nemálo těch, kteří tvrdili, že Pavel vlastně panenství za lepší 

nepovažuje (jako by kapitola ani nešla vyložit bez jistého druhu předporozumění).
7
 Tato 

slova se mi zdála bizarní vzhledem k textu (srov. v. 38). Bádal jsem tedy dál a věren 

požadavkům na katolický výklad
8
 jsem sáhl k textům tradice souvisejícím se sedmou 

kapitolou. Moje znepokojení se nejenže nezmenšovalo, ale narůstalo. Z česky dostupné 

literatury jsem zjišťoval, že Otcové nejenže nadřazovali panenství nad manželství, ale 

někteří dokonce manželství očerňovali. Nevěda co si počít, jsem se obrátil na jediného 

člověka, od něhož jsem doufal, že dostanu pomoc – na docenta spirituální teologie 

Michala Altrichtera. Intuice to byla znamenitá!  

Otec Michal začal svým originálním způsobem krásně odpovídat na mé otázky: 

klasická pozice potřebuje doplnění na rovině osobní, neboť velmi zdůrazňuje objektivní 

hledisko; „lepší“ není především záležitostí obecného stavu, nýbrž osobního povolání; 

prioritu má osobní cesta;… Odpovědi pana docenta konečně začaly řešit bezradnost 

                                                 
6
 Srov. BAUMERT, Norbert. Orientace k volbě životní cesty. In HRUŠKA, PETR (ed.).  Povolání 

a věrnost. Sborník textů. Praha: Pastorační středisko, 1994, s. 70–72. 
7
 Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. A New Translation with Introduction and Commentary. 

In ALBRIGHT, William Foxwell – FREEDMAN, David Noel (ed.). 290. The Anchor Yale Bible. sv. 32, 

Yale: Yale University Press, 2008, s. 275. 
8
 Srov. DV 12. 



vzhledem k Pavlovu „…lépe udělá, když zůstane tak [tj. svobodný]“ (v. 38). Ukázala se 

cesta, jak vyložit 1 Kor 7 v Kristu a ne v měřítcích „lepší“ versus „dobrý“. Tato cesta 

slibovala výrazně překročit byť náznak „dvoupatrové“ morálky. Na tuto cestu nás zvu.  

Dříve než vykročíme k personalistickému výkladu sedmé kapitoly, je třeba provést 

„nádeničinu“ historicko-kritické metody. V prvním kroku se zaměříme na kontext 

společenský: první kapitola nás bude informovat o pojetí manželství a celibátu 

v helénistické společnosti a druhá v prostředí židovském. Dalším krokem bude zasazení 

textu do rámce Písma svatého – to započne část druhé kapitoly a završí kapitola čtvrtá, 

která shrne pojetí manželství a celibátu v Novém zákoně. Třetí kapitola předloží 

podrobný rozbor textu s tím, že se pokusí o jeho předběžný výklad. Vrchol naší pouti 

bude představovat pátá kapitola, která rozvine personalistický pohled na životní stavy, 

jenž je pro smířlivé pochopení sedmé kapitoly listu Korinťanům velmi obohacující.   
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1. Helénistické pojetí manželství a celibátu 

Novodobý pojem helénistický svět, helénismus či helénistický označuje geograficky 

Středomoří a Blízký východ v době, kdy byly ovládány řecko-makedonskými 

dynastiemi (4. – 1. st. př. Kr.). V našem pojednání budeme však časovou hranici 

překračovat do minulosti, abychom více odhalili kořeny pozdějších zvyků a zákonů. Na 

druhé straně budeme časovou hranici helénismu překračovat i do budoucnosti 

Římského impéria, které bylo kulturně na řeckém světě velmi závislé a střetávalo se 

s prvotním křesťanstvím.   

V rámci rozsahu a tématu práce musí jít vzhledem k bohatosti fenoménu manželství 

a celibátu v helénistickém světě o letmý náčrt, který nutně mnohé ponechává stranou. 

Přesto se pokusíme o vystižení hlavních linií, které charakterizují helénistický pohled na 

manželství, celibát, sexualitu a potažmo celou tělesnost.  

 

1.1. Manželství 

1.1.1. Manželství u Řeků 

Hned na počátku našeho uvažování o manželství je dobré si uvědomit, že v antickém 

Řecku se instituce manželství týkala především otce (či toho, kdo disponoval kyrieia 

nad ženou).
9
 V předhomérovských dobách získával muž ženu únosem, později se přešlo 

na různé typy placení. Tak při uzavírání manželství hrála důležitou roli tzv. platba za 

nevěstu – hedna
10

, která však neznamenala nevěstin prodej. Tento pojem se užíval i při 

politických spojenectvích a sloužil ke vzniku fiktivního příbuzenství. Na přelomu 

pátého a čtvrtého století však hedna začala být nahrazována prostým vyplácením 

věna.
11

  

V celém Řecku postupně převládlo athénské chápání manželství. Právoplatné 

manželství podle athénského práva vznikalo dříve, než proběhl obřad, a to 

                                                 
9
 Viz HOMER. Il. 9.144; Od. 1.228; 2.196; 4.5. Zkratky literatury antické epochy uvádím dle 

ALEXANDER, Patrick H. – KUTSKO, John F. – ERNEST, James D. – DECKER-LUCKE, Shirley – 

PETRSEN, David L. (ed.). The SBL Handbook of Style. For Antient Near Eastern, Biblical, and Early 

Christian Studies. Peabody: Hendrickson Publishers, 1999. 
10

 Tento pojem užívá hlavně Homér Il. 22.427; Od. 16.391.  
11

 Viz ARISTOTLE. Pol. 1275b.22-4. Srov. ELLART, Carlos Sánchez-Moreno. Marriage, Greece and 

Rome. In BAGNALL, Roger S. – BRODERSEN, Kai – Champion, Craige B. – ERSKINE, Andrew – 

HUEBNER, Sabine R. (ed.). The Encyclopedia of Ancient History. sv. VIII, Li–Ne, Singapore: Spi 

Publisher Services Ltd, 2013, s. 4317–4321, s. 4317. 
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prostřednictvím engyē (či engyesis nebo epidikasia).
12

 Engyē znamenala dohodu mezi 

nevěstiným pánem (otec nebo nejbližší žijící mužský příbuzný) a ženichem, kterou 

zahrnovalo předání nevěsty, po čemž mohlo být předáno věno, které ovšem nebylo 

povinnou složkou dohody. Engyē byla formálním aktem podstatně zaměřeným 

k právoplatnému plození potomstva. Sloveso engyō patrně označovalo legitimní vstup 

do manželství, jak naznačují pozdní komedie, stvrzený podáním rukou. Zdá se tedy, že 

engyē byla významnější než prosté zásnuby a měla větsí právní závaznost než vstup do 

manželství – nevěsta se po jeho proběhnutí dokonce stávala právoplatnou ženou 

(damarta). Tak engyē sloužilo jako terminus technicus pro manželství a gamos 

znamenalo jeho konzumaci – terminologie Nového zákona však již tuto skutečnost 

neodráží. Slovo engyē bylo hojně užíváno i mimo Athény – včetně Sparty, neznáme 

ovšem přesný význam, jaký v těchto krajinách mělo. U Sparťanů například manželství 

vznikalo únosem. Šlo však o únos, který rodiče či právoplatní opatrovníci nevěsty 

předem povolili.
13

  

Svatební ceremoniál byl v Athénách pojat jako obřad průvodu, který nebyl právně 

důležitý, na rozdíl od engyē. Svatbu obvykle zařizovali rodiče nevěsty a konávala se 

v zimě.
14

 Svatba začínala rituální koupelí (loutroforie): buď nevěsty samé, nebo 

i ženicha. Následovala anakalyptēria – odhalení nevěsty, o niž nevíme, co znamenala, 

a pak byli oba manželé ověnčeni vavříny. V antickém Řecku pro nevěstu vstup do 

manželství znamenal přerušení vztahů s její rodinou a završení dospívání. To nevěsta 

symbolicky vyjádřila odložením svých panenek a dětských hraček do Artemidina 

chrámu
15

 a také obětováním pramínku svých vlasů. První den svatby vrcholil po hostině 

přivedením nevěsty do ženichovy ložnice.
16

 Ceremoniál trval tři dny, během nichž se 

zpívaly chvalozpěvy, tančilo se a byly konány úlitby bohům. Svatební hostina (epaulia) 

se konala v domě ženicha.
17

 

V Athénách se občanským právům těšily pouze děti vzešlé z právoplatného 

manželství nebo děti adoptované či legitimované. Pro Řeky byli tak právoplatní 

                                                 
12

 Slovo souvisí významově s „držet jako rukojmí“. 
13

 Viz XENOPHON. Lac. 1.5; Plut. Lyc. 15.4–9. Srov. ELLART, Carlos Sánchez-Moreno. Marriage, 

Greece and Rome. In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of Ancient History. sv. VIII, Li–Ne, 

s. 4317–4318. 
14

 Viz ARISTOTLE. Pol. 7.16.  
15

 Viz Anth. pal. 6.680.  
16

 Srov. VRÁNEK, Čestmír. Sňatek u Řeků. In BAHNÍK, Václav (ed.). Slovník antické kultury. Praha: 

Nakladatelství Svoboda, 1974, s. 570–571, s. 571. 
17

 Srov. ELLART, Carlos Sánchez-Moreno. Marriage, Greece and Rome. In BAGNALL, Roger S (ed.). 

The Encyclopedia of Ancient History. sv. VIII, Li–Ne, s. 4319. 
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potomci eminentní motiv k uzavření manželství (ačkoli formální důvod byla povinnost 

vůči bohům, státu a rodu – narození potomků dávalo naději na udržení domácích kultů, 

zpevnění státu a rodu)
18

. Teprve Sokrates a především Aristoteles chápou manželství 

jako hluboké spojení muže a ženy.
19

 Aristoteles tvrdil, že mezi manželi má panovat 

přátelství. Manželce a paní domu uznává svobodné postavení, ač soudí, že není tak 

dokonalá jako muž, a proto mu musí být podřízena.
20

 Později stoik Antipater († r. 

130/219 př. Kr.) napsal, že manželé „[…] nesdílí pouze partnerství vlastnění a dětí […] 

a duše, ale tito samotní i svá těla sdílí.“
21

  

Zvláštní kapitolu pak ztělesňuje antická romantická literatura, která nezřídka 

předkládá vznešené ideály vzájemné lásky. Jako příklad můžeme uvést vztah Kallirhoy 

a Chairea, který pro svou milovanou cestoval po moři i po souši, upadl pro ni do 

otroctví a soudil se s mocnými muži. Po dobrožství spolu žijí šťastně až do smrti.
22

 

Zmíněný román pochází z druhého století po Kristu.
 
Podobné romány však měly 

poměrně velký vliv na helénistickou společnost již dvě století před Kristem, neboť byly 

hojně čteny.
23

   

Přechod k monogamnímu manželství šel v antickém Řecku ruku v ruce s přechodem 

k soukromému vlastnictví. Monogamní manželství převládalo zřejmě již od dob 

Homéra a bylo považováno za ctnostné
24

, přesto nechyběly pozůstatky skupinového 

manželství (několik bratrů mělo jednu ženu)
25

 a mužům byla tolerována nevěra. 

V řeckém světě totiž nebyla podle práva mužská nevěra přestupkem vzhledem k jeho 

vlastní ženě, ale pouze vzhledem k manželství jiného muže. V Athénách dokonce ani 

cizoložství (moicheia) nebylo definováno jako přestupek, pokud je muž neučinil vůči 

ženě vyššího společenského postavení. Cizoložství bylo obecně vnímáno především 

jako přestoupení práva pána domu a ohrožení legitimního potomstva. Pán domu měl 

                                                 
18

 Srov. VRÁNEK, Čestmír. Manželství u Řeků. In BAHNÍK, Václav (ed.). Slovník antické kultury. 

Praha: Nakladatelství Svoboda, 1974, s. 370–371, s. 371. 
19

 Srov. Manželství. In SVOBODA, Ludvík a kol. (ed.). Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973, s. 

363–364, s. 364. 
20

 Srov. KUCHARSKÝ, Pavel. Rodina u Řeků. In BAHNÍK, Václav (ed.). Slovník antické kultury. Praha: 

Nakladatelství Svoboda, 1974, s. 532. 
21

 ANTIPATER. In ARNIM, Hans Friedrich August von (ed.). Stoicorum Veterum Fragmenta. 4. vyd. 

Stuttgart: Teubner, 1964. 3.255.12–18.   
22

 Srov. CHARITÓN: O věrné lásce Chairea a Kallirhy. 2. stol., Praha: Odeon, 1967. 
23

 Srov. POKORNÝ, Petr. Řecké dědictví v Orientu. Helénismus v Egyptě a Sýrii. Praha: Oikoymenh, 

2001, s. 229–231. 
24

 Jsou dochovány papyry svědčící o slibu muže i ženy, který vylučoval jakoukoli nevěru. Viz ARZT-

GRABNER, Peter – KRITZER, Ruth Elisabeth – PAPATHOMAS, Amfilochios – WINTER, Franz. 1. 

Korinther. Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament. German Edition, sv. 2, Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, s. 314–315.  
25

 Srov. Manželství. In SVOBODA, Ludvík a kol. (ed.). Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973, s. 

363–364. 

http://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=Arzt-Grabner%2C+Peter%3B+Kritzer%2C+Ruth+Elisabeth%3B+Papathomas%2C+Amfilochios%3B+Winter%2C+Franz&cm_sp=det-_-bdp-_-author
http://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=Arzt-Grabner%2C+Peter%3B+Kritzer%2C+Ruth+Elisabeth%3B+Papathomas%2C+Amfilochios%3B+Winter%2C+Franz&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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právo zabít jak cizoložníka, tak svou ženu. Pokud se pán domu nerozhodl svou ženu 

zabít, tak se s ní měl rozvést, aby se ubránil podezření z kuplířství. Cizoložnice ztratila 

čest a bylo jí zabráněno účastnit se společenských a náboženských událostí.
26

  

Podle athénského práva existovaly čtyři různé způsoby, jak a proč se rozvést: 

1) manžel mohl bez jakéhokoli důvodu jednoduše poslat svou manželku zpět do jejího 

rodného domu; 2) manželka mohla opustit svého manžela – v takovém případě musela 

učinit prohlášení před archōnem; 3) otec manželky mohl svou dceru vyjmout 

z manželství a dát ji jinému; 4) v případě, že manželka získala velké dědictví, mohla 

opustit svého muže – i proti jeho vůli – a vzít si nějakého svého příbuzného, aby jmění 

zůstalo v její původní rodině. Rozvod mohl iniciovat muž i žena podle Gortynského 

zákoníku (5. st. př. Kr.). Hlavním záměrem tohoto práva byla ochrana rodinného 

majetku manželky.
27

  

Ve Spartě  bylo povinností se rozvést s neplodnou ženou nebo adoptovat své 

nemanželské dítě. Sparťanský muž mohl mít dvě ženy pro růst populace a vojenského 

dorostu. Zájmy vojenské a politické zde obecně nabývaly vrchu nad rodinnými 

a osobními.  

Manželství mezi svobodnými a otroky, mezi blízkými příbuznými, a dokonce ani 

mezi občany různých obcí a států (pokud neměli právo epigamie) právo netolerovalo.  

Pro úplnost dodejme, že řecká manželka v homérské době se stará o dům, tká, přede, 

poroučí služebným, ale většinu času se zdržuje v domě; podle práva je podřízena svému 

muži. V klasické době je žena muži podřízena ještě výrazněji – manžel je pánem 

a vlastníkem ženy; vdova podléhá moci nejbližšího mužského příbuzného. Žena sama 

nemůže nic vlastnit. Přese vše může i žena iniciovat rozvod. Ženy ve Spartě měly oproti 

athénským volnější postavení.
28

 

 

                                                 
26

 Srov. HARDERS, Ann-Cathrin. Adultery. In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of Ancient 

History. sv. I, Ab–An, s. 109–110, s. 109. 
27

 Srov. HARRIS, Edward M. Divorce, Greek. In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of 

Ancient History. sv. IV, Co–Ec, s. 2172–2173. 
28

 Srov. KUCHARSKÝ, Pavel. Žena Řecká. In BAHNÍK, Václav (ed.). Slovník antické kultury. Praha: 

Nakladatelství Svoboda, 1974,, s. 690. 
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1.1.2. Manželství u Římanů 

Římské právo manželství posuzuje více jako záležitost společenskou než čistě 

právní;
29

 je ovšem pravda, že právní důsledky (občanství, potomky, atd.) mělo. 

Navzdory dílům o manželství od Nerátia
30

 či Modestina
31

chybí systematičtější klasická 

právní úprava manželství; a ani Justiniánovi se nepodařila.  

Podle římského občanského práva bylo právní manželství monogamním svazkem 

římského občana se ženou, která měla římské právo sňatku (conubium), a také cizince 

s conubiem a římské občanky.
32

 Právní podmínka manželství byl věk (conubium – 

určující sexuální dospělost), nepřítomnost pokrevního příbuzenství (v přímé linii jak 

pokrevní, tak právní; v boční linii do šestého stupně), nynější nevázanost jiným 

manželstvím a concensus. 

Římské manželství nezáviselo na oboustranném souhlasu vyjádřeném při svatebním 

obřadu. Společný souhlas (consensus) byl důležitý, ale byl vyjádřen spíše touhou žít 

společně – affectio maritalis – než slovy. Když vymizela manželská láska, bylo 

manželství rozloučeno.
33

 Affectio maritalis bylo důležitější než pohlavní spojení
34

 

a očekávali ho sami manželé i společnost, v níž žili, jako honor matrimonii.
35

 Žít bez 

manželské lásky znamenalo concubinatus. Díky vzájemné manželské lásce manželka 

participovala na společenském postavení svého muže.
36

    

Proti jinak obvyklému pohledu mělo římské manželství jednotné pojetí, protože 

manus nestvrzovalo tři rozdílné druhy manželství (in manu, cum manu a sine manu), ale 

pouze různé režimy vlastnění manželky. V dřívějších dobách nevěsta s celým svým 

vlastnictvím byla úplně podřízena svému manželovi, čímž přestala patřit otci rodiny 

(pater familiae). V pozdějších dobách si mohla ponechat nějaké soukromé vlastnictví 

a zůstávala členkou otcovského domu; tato dvojkolejnost ovšem neměla základ v právní 

úpravě a víme o ní pouze od Cicera.
37

   

                                                 
29

 Srov. ELLART, Carlos Sánchez-Moreno. Marriage, Greece and Rome. In BAGNALL, Roger S (ed.). 

The Encyclopedia of Ancient History. sv. VIII, Li–Ne, s. 4319. 
30

 AULUS GELLIUS. Noct. att. 4.4.4.  
31

 Liber singularis de ritu nuptiarum – Dig. 23.2.42; Dig. 50.17.197 
32

 Srov. Manželství. In SVOBODA, Ludvík a kol. (ed.). Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973, 

s. 363–364, s. 364. 
33

 Viz Dig. 24.1.32.13 Ulp. 32 ad Sab.; CICERO. De or. 1.183; 238.  
34

 Viz Dig. 50.17.30 Ulp. 36 ad Sab.; CICERO. De or. 1.183; 238. 
35

 Viz Dig. 39.5.31 Pap. 12 resp.   
36

 Viz Dig. 1.9.1.1 Ulp. 62 ad Sab.; Dig. 1.9.1.8 Ulp. 6 fideic.; Frag. Vat. 104.  
37

 Srov. ELLART, Carlos Sánchez-Moreno. Marriage, Greece and Rome. In BAGNALL, Roger S (ed.). 

The Encyclopedia of Ancient History. sv. VIII, Li–Ne, s. 4319–4320. Srov. Manželství. In SVOBODA, 

Ludvík a kol. (ed.). Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973, s. 363–364, s. 364. 
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Manželská moc nad ženou (manus) vznikala z confarreatio, coemptio, nebo z usus. 

Confarreatio bylo obřadem, při kterém za přítomnosti deseti svědků, nevěsty a ženicha 

byli manželé spojeni při jezení „železného koláče“ (ferreus panis) a podání oběti 

Jupiteru Farreovi.
38

 Aby se stal někdo velikým jako bohové a „vládci svatých“, musel 

být potomkem manželství s confarreatiem. Zdá se, že tento rituál byl vyhrazen 

patricijům a jeho právní závažnost byla nízká.
39

  

Coemptio (convenire in manum) bylo získání moci nad ženou formální koupí 

(mancipatio). Jestliže spolu jeden rok muž a žena žili jako manželé, vznikal 

automaticky usus a opět vznik moci nad ženou; ten však mohl být samočinně zrušen, 

jestliže žena opustila společný domov na více než tři noci (usurpatio trinoctii).
40

  

Zánik manželské moci nad ženou nastával kvůli smrti jednoho z manželů, ztrátě 

svobody jednoho z manželů
41

 nebo ztrátě příslušnosti k obci. Aktivně pak mohl manus 

být zrušen rozvodem. Rozvést se bylo podle římského práva poměrně snadné. Rozvod 

mohl iniciovat buď muž, anebo pouze žena. Římské právo nepředepisovalo žádné 

zvláštní procedury rozvodu. Stačilo, když vymizela vůle jednoho z manželů (affectio 

maritalis) setrvávat v manželství. V dějinách mohl dlouhou dobu manželství těch, kteří 

mu podléhali, zrušit pater familias – a to i proti jejich vůli. Po dokonaném rozvodu děti 

připadly otci, ač ten je mohl svěřit do opatrování své bývalé manželce. Je třeba říci, že 

manželství sine manus bylo snazší rozvést než ostatní dva typy vlastnění manželky.
42

 

Největší překážku pro rozvod představovalo věno, které bývalo různě investováno, 

a proto byly obtíže s jeho navrácením; věno také mohlo být příliš veliké 

a podle římského pohledu neúměrně zvyšovalo pravomoc ženy.
43

 Pro úplnost dodejme, 

že osvobozené ženě nebylo dovoleno rozvést se se svým dřívějším vlastníkem, pokud 

nesouhlasil. O četnosti rozvodu v římském světě nemůžeme s jistotou mluvit. Ač byl 

rozvod široce tolerován, nebyl považován za šťastný a rozvedené ženy se netěšily velké 

cti.    

                                                 
38

 Viz PLIN THE ELDER. Nat.18.10; Serv. Ad Aen. 4.103.  
39

 Tacitus tvrdil, že bylo těžké nalézt lidi narozené z jednoty confarretia. Ann. 4.16; 1.136.  
40

 Viz GAIUS. Inst. 1.111; AULUS GELLIUS. Noct. att. 3.2.12.  
41

 Manželské soužití otroků nebylo nazýváno matrimonium (manželství), ale contubernium (spolužití), 

protože se na ně nevztahovalo ius Latii. 
42

 Více viz HARRIS, Edward M. Divorce, Greek. In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of 

Ancient History. sv. IV, Co–Ec, s. 2172–2173, s. 2174. 
43

 Více viz tamtéž.  
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Ideálem tedy bylo monogamní manželství uzavřené za účelem zplození legitimních 

potomků.
44

 Je ovšem pravdou, že římská společnost očekávala manželskou věrnost 

především od žen, kdežto mužům tolerovala nevěru
45

 – mužská nevěra nebyla trestná 

vzhledem k jeho vlastní ženě, ale pouze vzhledem k ženě jiného muže (adulterium). 

Cizoložství manželky bylo důvodem k tomu, aby se s ní muž rozvedl. Pán této ženy ji 

mohl odsoudit k smrti, a když manžel takovou nevěrnou ženu přistihl i s milencem, 

mohl oba zabít bez trestního postihu. Cizoložná manželka byla dehonestována obdobně 

jako v řeckém světě.
46

 

Vdaná žena (matrona) se u Římanů těšila větší vážnosti než v Řecku. Vedla 

domácnost, mohla pořádat hostiny a vystupovat ve společnosti vedle muže.
47

 

V závislosti na režimu vlastnění manželky jejím mužem měla žena různé postavení: 

manželka in manu byla právně podřízena muži jako dcera; manželka cum manu byla 

právně také zcela podřízena svému muži a manželka sine manu byla více právně 

nezávislá, ač fakticky podléhala buď svému muži, nebo svému poručníkovi. Římská 

žena neměla otcovské ani manželské právo. Nesměla volit. Byla považována za slabší 

a dávána na roveň slepým, hluchým a nesvobodným. Rovnost pohlaví tedy římské – 

podobně jako řecké – právo neznalo.
48

 

Augustus byl prvním císařem, který vydal několik zákonů, které upravovaly 

společenské chování – dva z nich kodifikovaly manželské právo (r. 18 – 17 př. Kr.). 

První zákon (lex Iulia de maritandis ordinibus) zakazoval manželství mezi členy 

senátorských rodin a bývalými otroky a také zakazoval všem občanům manželství 

s pochybnými osobami (např. prostitutkami). Onen zákon odměňoval občany, kteří měli 

ze svého manželství děti, ale ukládal pokutu těm, kdo je neměli. Druhý zákon (Iulia de 

adulteriis coercendis) označoval mimomanželský sexuální styk s váženou ženou za 

ilegální (dříve byla kontrola sexuálního chování žen ponechána soukromému posouzení 

rodiny). Tento zákon povoloval otci ztrestat dceru i muže přistižené při činu 

                                                 
44

 „Hlavní smysl manželství je sdílení života a plození dětí. Proto je zvyklý říkat, že manžel a jeho 

manželka se musí spojit – jeden s druhým takovým způsobem, že žijí jeden s druhým společně, plodí 

[děti] společně a všechny věci mají společné a nic nemá nikdo z nich svého ani vlastní tělo.“ RUFUS, 

Gaius Musonius. Fragment XIII
A
 Srov. ELLART, Carlos Sánchez-Moreno. Marriage, Greece and Rome. 

In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of Ancient History. sv. VIII, Li–Ne, s. 4320. 
45

 Srov. PETERMAN, Gerald W. Marriage and Sexual Fidelity in the Papyri, Plutarch and Paul. In 

Tyndale Bulletin 1999, č. 50, s. 163–172. 
46

 Srov. HARDERS, Ann-Cathrin. Adultery. In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of Ancient 

History. sv. I, Ab–An, s. 109. 
47

 Srov. Manželství. In SVOBODA, Ludvík a kol. (ed.). Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973, s. 

363–364, s. 364. 
48

 Srov. KUCHARSKÝ, Pavel. Žena Římská. In BAHNÍK, Václav (ed.). Slovník antické kultury. Praha: 

Nakladatelství Svoboda, 1974, s. 691. 
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a povzbuzoval manžely, aby žalovali podezřelé manželky a jejich milence. Usvědčená 

manželka ztratila jednu třetinu svého majetku a polovinu svého věna a její milenec 

přišel o polovinu svého majetku. Oba utrpěli újmu na cti – infamia, ztrátu občanských 

privilegií a právního postavení a byli vyhnáni na odloučené ostrovy. Žaloby 

z cizoložství se staly běžné v raném období císařského impéria. Ač byl k tomuto zákonu 

odpor (pozdější římský historik, právník a senátor Tacitus jej představuje jako vrchol 

vměšování státu do soukromí domácnosti)
49

, Augustus jej v roce 9 po Kr. ještě posílil 

o příkazy pro ty, kdo uzavírají manželství.  

Dnešní badatelé interpretují cíle obou zákonů různě. Vyšší porodnost jako vysvětlení 

byla vyvrácena. Jako nejpravděpodobnější záměr se jeví oživení morálky státu pro vyšší 

bojeschopnost lidu – proto onen velký balíček sociálních předpisů řešící vše od divadel 

a her až po volební úplatkářství.
50

  

1.1.3. Sexuální nešvary helénistické společnosti: prostituce, homosexualita 

a promiskuita. 

Ještě než promluvíme o prostituci, není možné vynechat téma, dříve pravidelně 

traktované – téma nazývané jako posvátná, chrámová či kultická prostituce. Na základě 

některých starozákonních textů (např. 1 Sam 2,22; 2 Král 23,7.14; 2 Kron 15,16; Ez 

8,14; Oz 4,13) se tvrdívá, že pohané souložili se zasvěcenými osobami – kultickými 

prostitutkami – pro dosažení plodnosti a úrody; ony prostitutky pak za takovou činnost 

měly dostat zaplaceno. Takové sexuální spojení mělo magicky napodobovat „božskou 

svatbu“ (spojení bohyně a boha), čímž protagonisté měli bohy pohnout k tomu, aby dali 

zemi plodnost; mělo jít tedy o kult plodnosti. V poslední době byla ale hypotéza 

kultické prostituce vážně zpochybněna. Náboženské slavnosti mohly vést k sexuálním 

orgiím, ale nebyly jejích integrální součástí (srov. Ex 32,6; Sd 21,19–23).
51

 Badatelé 

jsou dnes přesvědčeni, že jedinou prokazatelnou praktikou na Blízkém východě bylo 

získávání prostředků pro chrámy z výdělku prostitutek. Jiným případem byla prostituce 

prováděná za účelem splnění slibu, která byla v Izraeli trpěná do náboženské reformy 

Deuteronomia (srov. 23,18).  

Mezopotámské doklady obsahují slovo qadištu, které by prý mělo označovat 

„kultickou prostitutku“; dnes však víme, že označovalo „kojnou“ či „porodní bábu“ 

                                                 
49

 Viz TACITUS. Ann. 3.25-8.  
50

 Srov. ELLART, Carlos Sánchez-Moreno. Marriage, Greece and Rome. In BAGNALL, Roger S (ed.). 

The Encyclopedia of Ancient History. sv. VIII, Li–Ne, s. 4322–4323. 
51

 Srov. b. Taʿan. 26b a 31a. 
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a jen výjimečně obyčejnou prostitutku. Ze sumerských a akkadských dokladů 

nemůžeme potvrdit, že by prostituce měla roli v kultu. Pravdivost Herodotovy otřesné 

zprávy o prostituci mladých dívek v Aštartině chrámu
52

 byla asyrology zpochybněna
53

, 

ale pokud ji i přesto přijmeme, nedokládá spojitost oné prostituce s kultem plodnosti.
54

        

Zřejmě odlišným případem byl kult eleusinských mysterií (7. st. př. Kr. – 4. st. po 

Kr.), jež se prosazovaly v řecké a následně římské epoše. Popis Hippolyta Římského, 

Klementa Alexandrijského i gnostické svitky z Nag Hammádí, velmi seriozně svědčí 

o tom, že vyvrcholení Démétřina kultu zahrnovalo sexuální styky, které inscenovaly 

příběh o unesené Proserpině.
55

  

Prostituce byla jak řeckým, tak římským světem považována za nezbytnou součást 

společnosti – podobně jako manželství či otroctví. V celém Středozemí byla prostituce 

široce rozšířená.  Vytvářela významnou ekonomickou položku v státních příjmech 

a zaměstnání žen. Ohromný rozsah legálně prováděné prostituce je dochován mezi roky 

200 př. Kr. až 250 po Kr. Velké množství důkazů prostituce máme z Athén, Říma 

(3 nevěstince), z Pompejí (41 nevěstinců) a z mnoha dalších římských měst. Strabo 

popisující okolo přelomu letopočtu historii města Korint zmiňuje existenci velkého 

počtu ženských prostitutek, které zde byly jako otrokyně v Afroditině chrámu 

k dispozici mužům, a ti za jejich služby museli zaplatit určitý peněžní obnos.
56

  

                                                 
52

 „[1] Nejodpornější babylonský zvyk je ten, který nutí všechny ženy země jít a sednout si do chrámu 

Afrodity a mít jednou v životě pohlavní styk s nějakým cizincem. Mnoho žen, jež jsou bohaté a hrdé, 

pokud se štítí přidat k ostatním, přinutí jet do chrámu v krytých vozech tažených družinou, a stojí tam s 

velkým doprovodem strážných. [2] Ale většina si jde [bez tohoto procesu] sednout do posvátného 

nádvoří Afrodity – s korunami šňůrek na hlavách; existuje velké množství žen, přicházejících a 

odcházejících; části označené čarami jdou všemi směry skrze dav, kterým muži procházejí a vybírají si. 

[3] Poté, co žena zaujme své místo, nesmí odejít do svého domova dříve, než jí nějaký cizinec hodí 

peníze do klína a má s ní pohlavní styk vně chrámu; ale když vrhá peníze, musí říci: „Já tě vybízím 

jménem Mylitty" (to je asyrský název Afrodity). [4] Nezáleží na tom, kolik peněz hodí; žena nesmí 

nikdy odmítnout, protože by to byl hřích – peníze jsou tímto činem posvěceny. Proto následuje prvního 

muže, který jí hodí peníze a nikoho neodmítá. Po pohlavním styku, když provedla svou posvátnou 

povinnost vůči bohyni, odchází do svého domu; potom nedostává zaplaceno, ale je dobře, když některá 

dostane. [5] Tak ženy, které jsou hezké a urostlé mohou brzy odejít, ale nehezké musí dlouho čekat, 

protože nemohou naplnit zákon; proto některé z nich zůstávají i tří nebo čtyři roky. Takový zvyk je i v 

některých částech Kypru.“ HERODOTUS. Hist. 1.199. 
53

 Více viz BUDIN, Stephanie Lynn. The Myth of Sacred Prostitution in Antiquity. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008, s. 58–92. 
54

 Srov. TOORN, Karel van der. Cultic Prostitution. In HERION, Gary A. – GRAF, David F. – PLEINS, 

David John – FREEDMAN, David Noel (ed.). The Anchor Yale Bible Dictionary, O–Sh, sv. V., New 

York: Doubleday, 1992, s. 510–513. 
55

 Viz POKORNÝ, Petr. Řecké dědictví v Orientu. Helénismus v Egyptě a Sýrii. Praha: Oikoymenh, 2001, 

s. 291. 
56

 STRABO. Geogr. VIII,6,20. Srov. MCGINN, Thomas A. J. Prostitution. In BAGNALL, Roger S (ed.). 

The Encyclopedia of Ancient History. sv. XI, Pl–Ro,  s. 5590–5592, s. 5590. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Herodotus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Hdt.+1.199
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Kuplíři měli velký příjem peněz, ať z otrokyní provádějících prostituci nebo z žen, 

s nimiž měli smlouvu. Členové vyšší třídy nechtěli být považováni za kuplíře, kvůli 

snížení společenského kreditu, proto užívali prostředníků.  

Prostituce byla spojena s mnoha místy a událostmi, aby přitáhla zákazníky. 

Takovými událostmi byly lázně, slavnosti a okolí dvorů.
57

 Prostitutky měly roli 

v několika starověkých římských náboženských slavnostech, a to především v měsíci 

dubnu. Dne 27. dubna byla tzv. Floralia, která se konala na počest bohyně Flory – 

poprvé se konala asi od roku 238 př. Kr. – obsahovala erotické tance a svlékání žen, 

které jsou popisovány jako prostitutky. Lactantius o tom píše: „[…] kromě svobody 

projevu, který vylévá všechny oplzlosti, prostitutek, dotěrnosti davu, svlékání oděvů 

a her nahých těl před očima davu, v tomto pokračují do úplného přesycení nestoudných 

diváků, kteří jsou uhranutí kroutícími zadky.“
58

 

Prvního dubna ženy uctívaly Fortunu Virilis v den Veneralia. Podle Ovidia se 

prostitutky spojily s vdanými ženami v rituální koupeli a znovu oblékly kultickou sochu 

Fortuny Virilis.
59

 Obvykle byla hranice mezi slušnými ženami a prostitutkami pečlivě 

stanovena – když kněžka šla po městě, strážní ji odháněli prostitutky z cesty spolu 

s dalšími „nečistými“.
60

  

Zdá se, že mnoho prostitutek byly otrokyně, bývalé otrokyně či osoby bez římského 

občanství (peregrines). Ani v římském ani v řeckém světě nemohla být žena politicky 

aktivní a podobně ani kuplíři a mužští prostituti. V římském impériu byly prostitutky 

a kuplíři rovněž znevýhodněni u soudů. Císař Augustus zakázal sňatky s prostitutkami 

a kuplíři, ale prostituci jako takovou nezakázal. Mužům, kteří si vytvořili neblahou 

pověst záletníků, zákon z roku 19 po Kr. přikazoval nosit tógu jako odznak hanby. Roku 

40 po Kr. Caligula prostituci zdanil.
61

 

Další neblahým jevem rozšířeným v helénistickém světě bylo homosexuální jednání. 

Rozdílně se v této věci stavěl tehdejší svět k ženám a k mužům. V případě žen byly 

homosexuální styky těžko pochopitelné, protože role ženy v pohlavním styku byla 

                                                 
57

 Srov. tamtéž. 
58

 LACTANTIUS. Instit. 20.6. 
59

 Srov. OVID. Fast. 4.133–134. 
60

 Srov. EDWARDS, Catharine H. Unspeakable professions: public performance and prostitution in 

ancient Rome. In HALLETT, Judith P. – SKINNER, Marilyn B (ed.) Roman Sexualities. Princeton: 

Princeton University Press, 1997, s. 66 – 95, s. 82. 
61

 Srov. MCGINN, Thomas A. J. Prostitution. In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of Ancient 

History. sv. XI, Pl–Ro, s. 5590–5591. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fasti_(Ovid)
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považována za pasivní, kdežto role muže za aktivní.
62

 Homosexuálně jednající ženy 

byly vnímány jako nečisté, chlípné, prostopášné a duševně nemocné. Tyto ženy byly 

nazývány jako hetairistria, dihetaristria, tribas, frictrix/fricatrix, crissatrix či virago. 

Řečtí a římští autoři považují homosexuálně aktivní ženy za usurpátorky mužské role.
63

   

O mužské homosexuální aktivitě v helénistickém světě existují rozsáhlé doklady. 

Protože v sexuální oblasti byl muž vnímán jako podstatný „aktivní“ partner, pohlavní 

styky mužů byli považovány za přijatelné. Homosexuální jednání mužů je široce 

popsáno v poezii a objevuje se v malbách na vázách. V době klasického Řecka byla 

běžná homosexuální a pedofilní praxe (důkazy máme z Kréty, Théb nebo Sparty). 

Homosexuální vztah byl označován jako erōmenos a vedle sexuální role měl i úlohu 

pedagogickou.
64

 

V Římském impériu byly hosexuální styky akceptovány rovněž, ale pokud byly 

prováděny se svobodnými mladými muži, byly klasifikovány jako znásilnění, a proto 

byly právně zakázány (lex Scantia). Chlapečtí otroci, kteří sloužili jako nástroj potěšení 

svých pánů, však nepředstavovali problém a byli v římské společnosti běžným jevem. 

Obecně byli homosexuálně jednající muži považováni za slabé, neboť přijímali 

„pasivní“ roli.
65

   

Jak jsme řekli, manželství vnímala helénistická společnost jako instituci k plození 

legitimních potomků. Pohled na postavení pohlaví, mimomanželské a předmanželské 

pohlavní styky byl obdobný v řecké i římské společnosti. Nemanželským sexuálním 

stykům ženy se říkalo moicheia či adulterium (příp. stuprum). Homosexuální pohlavní 

styky, styky se zvířaty, incest, předmanželské styky a všechny mimomanželské styky 

byly povoleny, pokud jimi netrpěla práva pána osoby nebo zvířete.
66

  Promiskuita byla 

častým rysem krutovládců (Caligula, Nero nebo Domitian)
67

; promiskuita římské 

císařovny byla vnímána jako útok na monarchu, který si vybral nečistou manželku.
68

 

Navzdory zmíněným nešvarům se nám dochovaly spisy řeckých filozofů, kteří chválili 
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 Srov. BROOTEN, Bernadette J. Homosexuality (female). In BAGNALL, Roger S (ed.). The 

Encyclopedia of Ancient History. sv. VII, Ge–In, s. 3290–3291, s. 3291. 
63

 Srov. BROOTEN, Bernadette J. Homosexuality (female). In BAGNALL, Roger S (ed.). The 

Encyclopedia of Ancient History. sv. VII, Ge–In, s. 3290–3291, s. 3291. 
64

 Srov. MEISTER, Jan B. Homosexuality (male). In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of 

Ancient History. sv. VII, Ge–In, Enc, s. 3291–3292. 
65

 Srov. tamtéž. 
66

 Srov. DEMOSTHENES. Neaer. 59.122.    
67

 Viz např. SUETONIUS. Cal. 11; 36. TENTÝŽ. Nero 27–29. TENTÝŽ. Dom. 22; srov. TACITUS. Ann. 

15.37. 
68

 Srov. HARDERS, Ann-Catrine. Promiscuity. In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of 

Ancient History. sv. XI, Pl–Ro, s. 5569–5570, s. 5569. 
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mužskou zdrženlivost
69

 a tvrdili, že je třeba střežit smyslnou a promiskuitní povahu 

žen.
70

   

1.1.4. Shrnutí 

V helénistickém světě postupně nabývalo vážnosti monogamní manželství. Je 

rozpoznatelná touha po výlučném, trvalém a láskyplném spojení jednoho muže a jedné 

ženy. Affectio maritalis prosazované Římany významně podtrhovalo myšlenku 

vzájemné lásky manželů. Vysoký ideál manželství přinesla Augustem prosazovaná 

morálka, jež měla ze zmíněných patrně nejblíže k nárokům Desatera a příznačně se 

potýkala s vlnou odporu. Přesto se helénistický svět potýkal velmi hojně 

s nemanželskými sexuálními styky, pedofilií, homosexualitou, prostitucí a dalšími 

nešvary, které velmi negativně postihovaly manželský étos. 

 

1.2. Celibát v helénistickém světě 

1.2.1. Celibát v reflexi a praxi filozofů 

Jako prvního, kdo zřejmě inspiroval k celibátu, zmiňme Pythagora (asi r. 570 – 495 

př. Kr.). Ten uznával dualistické pojetí kosmu (hmota je špatná, duch dobrý) 

a prosazoval asketický životní styl. Pythagoras měl dokonce sám zakazovat svým 

žákům soulož během léta.
71

 Ztělesnění Pythagorových myšlenek mohl představovat 

celibát neopythagorejských potulných učitelů, o nichž mluví Apollonius Tyana (1. st. po 

Kr.); dlužno však dodat, že stejně dobře se mohli inspirovat myšlenkami Platónovými, 

z něhož rovněž čerpali.
72

 

Významné myšlenky o celibátu máme od Platona (r. 428/427 nebo 424/423 – 

348/347 př. Kr.), který sám byl starý mládenec.
73

 Ten říkal, že aby mohl člověk 

                                                 
69

 Viz např. ARISTOTLE. Eth. nic. 1118a–b; 1147b.  
70

 Viz ARCHILOCHUS. Fragment 196a. SEMON. Fragment 7.90–91. ARISTOPHANES. Eccl. 225–

230. Srov. HARDERS, Ann-Catrine. Promiscuity. In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of 

Ancient History. sv. XI, Pl–Ro, s. 5569. 
71

 Srov. SEIFE, Charles. Zero: The Biography of a Dangerous Idea.  Chicago: The University of Chicago 

Press, 2004, s. 27. 
72

 Srov. PHILOSTRATUS. Vit. Apoll., 1.13. Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. A New 

Translation with Introduction and Commentary. In ALBRIGHT, William Foxwell – FREEDMAN, 

David Noel (ed.). 290. The Anchor Yale Bible. sv. 32, Yale: Yale University Press, 2008, s. 276–277. 
73

 Bylo by možno zvlášť pojednat také o Sokratových myšlenkách vzhledem k celibátu. Narážíme ovšem 

na obtíž, jejich velmi obtížného odlišení od myšlenek Platónových – proto odkážeme na odbornou 

literaturu. Viz LAUNDERVILLE, Dale. Celibacy in the Ancient World. Its Ideals and Practise in Pre-

Hellenistic Israel, Mesopotamia, and Greece. Collegeville: Liturgical Press, 2010, s. 416–436. 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=ucpress
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=ucpress
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rozumově pracovat, nesmí žít v manželství.
74

 Skepticky hodnotil ženu
75

 a opovrhoval 

mileneckou láskou
76

. Platon vše privátní podřídil prospěchu obce a tím dospěl až 

k odmítnutí manželství a rodinného života. Rovněž byl proti sexuální touze jako takové. 

Považoval chutě (apetity) za neintelektuální síly, které nelze nikterak zušlechtit; proto 

musí být přísně ovládány racionální částí duše. Kontrola přání není cílem sama o sobě; 

disciplína pouze uschopňuje k rozvinutí racionálního prvku, který je jedinými pravým 

prvkem duše a člověka. Tato rozumová činnost pozdvihuje osobu k pravdě, kráse 

a dobru. Harmonie v individuální duši je podstatným elementem v harmonii 

sociopolitického světa Platonova pojetí. 

Toto vše vychází z Platonova vyhraněného dualismu. Svět i člověk je rozdělen na to, 

co se týká idejí – což je jediné skutečné – a na svět smyslových skutečností. Vše 

smyslové, hmotné a tělesné je špatné. Tělo je hrob duše (sōma – sēma)
77

, a proto se 

z něho duše musí osvobodit, očistit. Očištění se týká také sexuality, která je vnímána 

jako nutné zlo. Nastíněný Platónův pohled byl dále modifikován stoicismem, 

pythagoreismem, Plotinem, atd. a s příchodem křesťanství nezřídka přebírán 

křesťanskými mysliteli.
78

 Platonův skeptický pohled na tělo a nezřízené chutě (apetity) 

dává prostor pro disciplínu celibátu.
79

  

Odlišný postoj k tělu a sexualitě zastával nejvýznamnější Platónův žák – Aristoteles 

(r. 384 – 322 př. Kr.). Neodsuzoval tělesné jako špatné a nezměnitelné. Jakožto biolog 

respektoval přirozený charakter rodiny a byl proti jejímu pohlcení společností. Člověk 

je podle Aristotela racionální zvíře. Hybatelem jeho jednání je touha (orektikon), která 

působí skrze chutě (apetity) směřujíc k duchovním (odvážným) stránkám osoby 

a nakonec k racionálním.
80

 Aristoteles na rozdíl od Platona optimisticky soudil, že tento 

toužící element (apetit) může být vychováván. 

Aristoteles dokonce tvrdil, že člověk musí zapojit energetický rozměr vášně – emoce 

– povstávající z nižší – apetitní – části duše, pokud chce rozvinout autentickou ctnost. 

V centru ctnostné aktivity je skutek „napjatý“ mezi protichůdnými tendencemi – např. 

                                                 
74

 Viz PLATO. Resp. 451c–461e. 
75

 Srov. PLATO. Resp. 387e, 395d–e, 398e, 431b–c, 455c, 456a, 469d. Více viz PAPPAS, Nickolas: 

Routledge philosophy guidebook to Plato and the Republic. 2. vyd. London: Taylor & Francis e-

Library, 2005. 
76

 Srov. PLATO. Resp. 395d–e. 
77

 Viz PLATO. Gorg., 493a. 
78

 Srov. VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 1. Od prvopočátků po svatého Jana 

Zlatoústého. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha & sv. Markéty, 2006, s. 82. 
79

 Srov. LAUNDERVILLE, Dale. Celibacy in the Ancient World, s. 440nn. 
80

 Viz ARISTOTLE. Eth. nic. 1102–1103.  De an. 433a10–433b31. 

http://books.google.com/?id=VujWajIWxkUC&pg=PA109&dq=Socrates+misogyny+misogynist#v=onepage&q&f=false
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být zbabělý či drzý postrádá střední, vyváženou polohu odvahy. Ctnostná aktivita 

podporuje spravedlnost a dopřává štěstí. Aristoteles stojí nohama na zemi: smrt je 

přirozená realita, kterou je třeba přijmout spíš než překročit. Filozofův přístup 

k animální dimenzi lidské existence a zvláštnostem individuálních lidí je v souladu 

s jeho pohledem na smrt jako přirozenou. Může přijmout změnu jako integrální součást 

lidské existence, a ne jako evidenci hniloby a neskutečnosti hmotného. I když 

Aristoteles volá po disciplinovaném životě, ve kterém mají být vášně drženy pod 

kontrolou, není v jeho konceptu místo pro celibát nebo trvalejší potlačování sexuálních 

přání – vítězí manželská věrnost a rodinný život.
81

 

O vstupování či nevstupování do manželství mnoho diskutovali stoici a kynici. Toto 

téma bylo tak oblíbené, že dokonce vytvořilo samostatný literární topos „zda se ženit“ 

(ei gamēteon).
82

 Cílem takových diskuzí byla často otázka svobody – je ženatý (vdaná) 

svobodný? Kynici, jejichž původ sahá až k Sokratovi (r. 470/469 – 399 př. Kr.) – učiteli 

Platona – zpravidla hovořili v neprospěch života v manželství, protože zbavovalo 

náležitého prostoru pro přemýšlení a filozofické diskuse. Tak Epictetus o ideálním 

kynikovi píše: „Podívej na mě […] jsem bez domu […] Nemám žádnou ženu ani děti 

[…] Avšak co mi schází? Což nejsem volný?“
83

 Jak vidno, kynici se nevzdávali jen 

pohlavního styku, manželství a rodiny, ale i možnosti vlastnit majetek nebo udržovat 

společenské vztahy. To vše pro svobodu k filozofickému přemýšlení. 

Stoici, jejichž původ se odvozuje od Zenona z Kitia (asi r. 335 – 263 př. Kr.), naproti 

tomu zpravidla hájili manželství kvůli společnému dobru městského státu. Stoici měli 

velkou úctu k přirozenému řádu světa (fysis). Povinnost a odpovědnost byly pro stoiky 

velmi důležité, protože je dovedli z přírody také vyčíst. Stoici rovněž tvrdili, že 

manželka a děti ulehčují mužovi život, a ten se pak může věnovat filozofickému bádání; 

takto mluví například Antipater, Hierocles nebo Musonius Rufus.
84

 Stoici hovořili 

i o vzájemnosti v manželství a jisté kráse vzájemného vztahu.
85

 Je ovšem pravda, že 

stoické prosazování manželství sledovalo spíše nezávislost muže a jeho vnitřní svobodu. 
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 Viz ARISTOTLE. Pol. 1261b17–1262b26. Srov. LAUNDERVILLE, Dale. Celibacy in the Ancient 

World, s. 441–442. 
82

 Srov. HERMOGENES. Progymnasmata. 11. DIONYSIUS OF HALICARNASSUS. Rhet. 2.1–2. 
83

 EPICTETUS. Diatr. 3.22.47–48. 
84

 Srov. HIEROCLES. fragment. 52.26-27; 53.3, 11; 54.14-27. ANTIPATER. In ARNIM, Hans Friedrich 

August von (ed.). Stoicorum Veterum Fragmenta. 4. vyd. Stuttgart: Teubner, 1964. 3.256.32–33; 

3.255.12–18. RUFUS, Gaius Musonius. Fragment XIII
A
. 
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 Srov. Hierocles: frag. 54.14-27. ANTIPATER. In ARNIM, Hans Friedrich August von (ed.). Stoicorum 

Veterum Fragmenta. 3.255.12–18. Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. In HARRINGTON, 

Daniel J. (ed.). Sacra Pagina Series. sv. 7, Collegeville: The Liturgical Press, 1999, s. 255. 
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I stoici zastávali určité odtažení od světa a to za účelem získání vnitřní nezávislosti 

(logos) a harmonie s univerzálním Logos.
86

 Stoické myšlenky byly velkou inspirací pro 

křesťanské autory. 

K tématu celibátu se významně vyjádřil také Arius Didymus (1. st. př. Kr.), který 

řekl, že vstoupit do manželství je za obvyklých okolností vhodné, ale v obtížných 

okolnostech je to chyba a „hřích“.
87

 Takové zdůvodnění má blízko k motivacím 

eschatologickým – jak uvidíme později. 

Jaké byly tedy motivace filozofů helenistického světa pro celibátní život? Na prvním 

místě to byl dualismus a negativní vnímání těla, které člověka (tj. duši) jen obtěžuje. 

Svou roli sehrálo i místy sobecké zaměření na filozofování a určité opovrhování ženou. 

Holistické antropologii nejblíže je zřejmě Aristoteles, který ovšem podobně jako 

židovský svět z drtivé většiny ospravedlnění dlouhodobějšího celibátního života 

nenachází.  

1.2.2. Náboženské zdůvodnění a praxe celibátu 

Ačkoli o celibátním způsobu života zevrubně přemýšleli především filozofové, jeho 

širší praxe (nakolik je možné onu zdrženlivost označit za celibát) se uskutečňovala spíše 

z náboženských motivů (ačkoli je nelze vždy přesně oddělit od motivací filozofických). 

Pohlavní zdrženlivost byla namnoze vyžadována od těch, kteří přicházeli do styku 

s božstvy ze dvou důvodů: 1) pohlavní styk byl totiž často vnímán jako poskvrňující
88

; 

2) abstinence od pohlavního styku dávala jedinci možnost, aby se sjednotil 

s božstvem
89

. V náboženstvích antického světa ovšem nalezneme vyhraněnější podoby 

celibátu velmi zřídka.  

Nejprve zmiňme panenské kněžky a „svaté ženy“ z Mezopotámie. Zde mnoho bohů 

mělo druhé lidské manželky. Ceremoniál božské svatby sloužící k uvedení kněžky se 

popisuje v textu z Emaru. Jeden z chrámů, ve kterém žily, se nacházel v Uru. Náplní 

jejich dne bylo provádět kultické obřady nebo se případně modlit za své rodiny. 
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 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 291 a 297. 
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 Arius in Stobaeus 2.86.1-16 W. H. Srov. DEMMING, Will. Paul on marrige and celibacy: the 

hellenistic background of 1 Corinthians 7. 2. vyd. Michigan: Wm. Β. Eerdmans Publishing Co., 2004, s. 

172. 
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 Srov. Celibát. In SVOBODA, Ludvík a kol. (ed.). Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973, s. 114. 
89

 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu. Mnišství. Velehrad: Refugium Velehrad-

Roma s.r.o. 2004, s. 78. 
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Pravděpodobně se těšily manželských práv, spaly odděleně v chrámu a nesměly mít 

pohlavní styk s mužem, aby nevzbudily hněv svých božských manželů.
90

 

Nejlépe známou formu celibátu žily kněžky římské bohyně Vesty. Vesta byla bohyní 

domácího krbu. O její kult pečovaly její kněžky – šest vestálek. Ty opustily své rodiny, 

byly vyňaty z otcovské moci a přišly o možnost dědit, když pravomoc nad nimi převzal 

pontifex maximus. Hlavní povinností vestálek bylo udržovat Vestin posvátný oheň; také 

se účastnily několika veřejných obřadů, z nichž mnohé byly spojeny s plodností nebo 

očistou.
91

 Vestálky se zavázaly po třicet let svého úřadu zachovávat panenství.
92

 

Jakékoli porušení jejich panenství bylo považováno za zlé znamení pro stát a bylo 

trestáno smrtí kněžky i pachatele.
93

 Podobnou krátkodobější formu zdrženlivosti (do 

dosažení puberty) bychom nalezli i v mnoha kultech jiných božstev (zasvěcení 

Poseidónovi Kalaurijskému, Panu v Efesu atd.).
94

  

V souvislosti s tématem diplomové práce se zdá být vhodné zmínit zevrubněji ještě 

kult egyptské bohyně Isis, který byl udržován v Korintě během imperiální éry 

(archeologické důkazy potvrzují přítomnost těchto egyptských kultů v polovině 1. st. po 

Kr.). Ovidius a Propestius tvrdí, že uctívání božstva bylo spojeno se sexuální 

zdrženlivostí. Juvenal píše o ženách, které musely žádat od Isis odpuštění, protože měly 

styk se svými muži.  Ženám, které si odpíraly sex, Ovidius píše: „[…] ať ti bohyně Isis 

dá záminku pro odpírání tvých sexuálních styků“. Propertius prohlašuje: „[…] máš 

předstírat, že dny Isis přišly a nařizovat si abstinenci“.
95

 Nábožensky motivovaný 

celibát tedy Korintští žijící v době, kdy jim Pavel píše list, znali.
96

 

Řecko-římský svět považoval – s odkazem na Hippokrata – panenství za nezdravé.
97

 

A podobně Soranus (1. – 2. st. po Kr.) říkal, že panenství je nepřípustné vzhledem 

k nutnosti plodit děti.
98

 Ačkoli byl dočasný celibát leckde považován za ctnostný, nebyl 
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 Srov. HERODOTUS. Hist. 1.181–182. Srov. SCURLOCK, Joann. Marriage, sacred, ancient Near East. 

In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of Ancient History. sv. VIII, Li–Ne, s. 4323–4325, 

s. 4323–4324. 
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 Srov. DOLANSKY, Fanny. Vesta and Vestals. In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of 

Ancient History. sv. XII., Te–Zy, s. 6975–6976, s. 6976. 
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 Srov. PLUTARCH.  Num. 9–10. 
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 Srov. VRÁNEK, Čestmír. Vestálky. In BAHNÍK, Václav (ed.). Slovník antické kultury. Praha: 

Nakladatelství Svoboda, 1974, s. 655. 
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 Srov. VUOLANTO, Ville. Virginity. In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of Ancient 

History. sv. XII., Te–Zy, s. 7012–7013, s. 7012. 
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 Viz POMEROY, Sarah B. Families in Classical and Hellenistic Greece: Representations and Realities. 

Oxford: Clarendon Press, 1997, s. 171. 
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 Viz SORANUS. Gynnecology 1.7.32-3. Srov. VUOLANTO, Ville. Virginity. In BAGNALL, Roger S 

(ed.). The Encyclopedia of Ancient History. sv. XII., Te–Zy, s. 7012–7013, s. 7012. 
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namnoze u dospělých osob vnímán jako správný a záslužný. Proto řecko-římský svět 

neznal závazek celibátu celoživotního.
99

 

1.2.3. Shrnutí 

Výrazným motivem pro celibát filozofů byla svoboda pro filozofické bádání, 

nahlížení idejí a dualistické vnímání kosmu. V případě spíše nábožensky motivovaného 

celibátu hrál nad to významnou roli společenský tlak a myšlenka, že sexuální styk 

člověka poskvrňuje.  
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 Srov. VUOLANTO, Ville. Virginity. In BAGNALL, Roger S (ed.). The Encyclopedia of Ancient 

History. sv. XII., Te–Zy, s. 7012. 
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2. Starozákoní pojetí manželství a celibátu 

2.1. Manželství 

2.1.1. Původní Boží plán s manželstvím v knize Genesis  

Fakt, že původní Boží plán s manželstvím – jak je zachycen v knize Genesis – je 

dílem nadčasovým, se ukazuje zvláště v dnešní době v tzv. teologii těla, která se 

ke zprávám o stvoření opakovaně navrací jako k výchozímu bodu. V prvních kapitolách 

této Mojžíšovy knihy jsou dvě paralelní zprávy, které mají odlišné důrazy i dobu 

vzniku, ale těší se stejné vážnosti. První zpráva je z doby exilní či poexilní a je 

připisována kněžské tradici; druhá, starší zpráva, je z doby krále Davida a připisujeme ji 

jahvistické tradici – tou začneme náš výklad. 

V tradici jahvisty z 10. století př. Kr. nacházíme vyprávění o tom, jak Hospodin Bůh 

tvoří ženu (srov. Gn 2,18–23). Toto vyprávění odráží smysl Izraele pro sexualitu 

a tajemnou přitažlivost mezi mužem a ženou, která má hluboký teologický základ.
100

 

Pouze jednou v prvních kapitolách Geneze Bůh říká „není dobré“, a to kvůli samotě 

člověka: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (2,18) 

Vyprávění popisuje situaci, kdy zvířata tuto samotu člověka nejsou schopna vyplnit.
101

 

„I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel 

to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji 

k němu.“ (2,21–22)  

Je zřejmé, že řeč není o historické skutečnosti (jde o etiologii). Text obrazně 

vysvětluje, že žena není pro muže cizinkou, ale je mu blízká jako jeho vlastní tělo. Na 

základě toho je možné hovořit o její rovnocenné důstojnosti, schopnosti komunikace 

i lásky.
102

 Dříve neurčitý člověk dostává díky ženě svou identitu muže. Tak pro 

velkolepost své společnice zpívá muž „první svatební píseň“ lidstva: „Toto je kost 

z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“ 

(2,23).
103

 Nakonec vyjadřuje perikopa vzájemnou osobní přitažlivost: „Proto opustí muž 

svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.“ (2,24). Lnutím se 
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 Srov. CIPRIANI, Settimio. Matrimonio. In ROSSANO, Pietro – RAVASI, Gianfranco – GIRLANDA, 

Antonio (ed.). Nuovo Dizionario di teologia biblica, 4. vyd., Torino: Edizioni San Paolo s.r.l.,1994, s. 

919–930, s. 923. 
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 Srov. tamtéž. 
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 ČEP se takto pokouší přeložit i podobu slov: ʾiš – muž, ʾišša – „mužena“, tj. žena. 
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vyjadřuje láska, která symbolicky znovu vytváří původní jednotu těla. Důležitým 

poselstvím je vyjádření exkluzivní jednoty (proti polygamii) a nerozlučitelnosti 

společenství – obrat „stanou se jedním tělem“ vyjadřuje trvalou situaci jednoty jak 

duchovní, tak tělesné.
104

  

Již církevní Otcové vnímali v tomto vyprávění hlubší smysl: mužství a ženství 

vyjadřují výzvu ke sjednocení, které bylo na počátku. Muž a žena od počátku touží po 

opětovném sjednocení: „Finis amoris ut duo unum fiant.”
105

 Nemyslí se tím však 

sjednocení ve smyslu bezpohlavnosti, ale přetvoření vztahů mužství a ženství, aby se 

staly něčím zcela novým.
106

   

Kněžská tradice z přibližně 6. století př. Kr. jednotu mezi mužem a ženou vyjadřuje 

slavnostněji, kvůli rozdílnosti pohlaví, která je chtěná Bohem především pro plození 

lidského rodu. Bůh, podle této zprávy o stvoření, tvoří člověka (bez ohledu na pohlaví) 

jako korunu stvoření:  

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad 

mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem 

plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, 

jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi…“ 

(Gn 1,26–28) 

V textu na první pohled zaujmou dvě věci: 1) Člověk je „Boží obraz“ jako „muž 

a žena“ – tedy ani muž ani žena nejsou jako Boží obraz bráni samostatně, jsou jím 

pouze spolu. Proč? Protože jedině společně mohou tvořit tak „jako Bůh“. Už sama 

dialogičnost rozdílných pohlaví je otevírá daru, lásce a plodnosti jakožto „obrazu 

Božímu“. 2) Příkaz „ploďte a množte se“ ukazuje na finalitu sexuality, jíž je předávání 

života. To je natolik veliký úkol, že vyžaduje zmíněné požehnání Boží. Finalita plození 

ale nevylučuje finalitu osobního sjenocení, jak již víme z jahvistova vyprávění (2,24). 

V souzvuku dvou zpráv o stvoření můžeme říci, že manželství se má vždy vyznačovat 

sjednocujícím a plodivým aspektem.
107

 

Text kněžské tradice je velice zajímavý po stránce literní v tom jak kombinuje 

množné a jednotné číslo. „Člověk“ (´ädäm) je v hebrejštině kolektivní pojem, když ho 

Bůh tvoří, jako by ještě nebyl rozdělen na muže a ženu (1,26). „Stvořme člověka“ 
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(´ädäm – v singuláru) […] „ať panují“ (plurál). „Bůh stvořil člověka […]“ (singulár), 

„a stvořil jej (singulár), muže a ženu […]“ (1,27). Z tohoto vyplývá, že mužská a ženská 

bytost nahlížená samostatně není dokonale člověkem – muž i žena samostatně jako by 

byli člověkem jen z poloviny.
108

    

Ideální plán se sexualitou však narušil prvotní hřích (Gn 3,6). Hřích nejprve narušil 

vztah s Bohem, pak vztah mezi mužem a ženou a následně vztah člověka ke všemu 

stvořenému. Hřích znepřátelil muže a ženu. Před ním mluví Bůh s oběma společně, 

pokušitel však přináší rozdělení, oslovuje pouze ženu (Gn 3,1). Po hříchu už jednají 

každý na vlastní pěst (Gn 3,12–13) a Bůh musí také mluvit ke každému zvlášť (Gn 

3,15–16). Plán na opětovné sjednocení muže a ženy je narušen, když se z nich stávají 

protivníci „[…] budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ (Gn 

3,16; srov. Gn 4,1b). Ti, kteří měli být pro druhého, se staví do opozice a nejsou 

schopni se znovu bytostně sjednotit. „Adamův hřích rozetnul lidskou existenci“.
109

 

Jejich oči již nemohou snést pohled na nahé tělo toho druhého, neboť touží brát (Gn 

3,6). Obnaženost se stává nebezpečím a „kožené suknice“ symbolem rozdělení, které 

mezi mužstvím a ženstvím nastalo.
110

 Sexualita stvořená jako prostředek spojení začala 

sloužit k pravému opaku… 

V tomto kontextu ztráty smyslu sexuality začaly bujet všechny zlořády, které 

poznamenávají dějiny Izraele i všech ostatních národů země: polygamie, rozvod, 

prostituce, zotročení ženy, sexuální násilí, atd.
111

 Tyto dějinné skutečnosti týkající se 

reality manželství budeme v Izraeli podrobně sledovat – spolu s krátkými exkurzy do 

instituce manželství v národech, které žily v jeho okolí. 

2.1.2. Charakter rodů a společnosti v Izraeli a národech na Blízkém 

východě 

Jak ukazuje De Vaux, je zcela zřejmé, že společnost v době Abraháma, Izáka 

a Jákoba byla společností patriarchální, tzn., že se linie rodu a předávání dědictví řídilo 

podle linie otců, tedy mužů; proto se v rodokmenech Izraele vyskytuje tak málo žen.
112
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Znamenalo to, že muž byl pánem – baʿal – ženy a otec měl nad dětmi absolutní moc, 

dokonce i nad ženatými syny, kteří s ním bydleli. V raných dobách byl otec pánem nad 

životem a smrtí svých dětí – např. Juda nechal zabít Támar, protože se dopustila 

cizoložství (srov. Gn 38,24). Založit rodinu znamenalo „zbudovat dům“ – proto se 

v Písmu nemluví o rodinách, ale o „domě Judy“, „domě Izraele“ nebo o „domě Josefa“. 

Rodiny byly základní životní komunitou, která každého člověka chránila a určovala mu 

jeho práva a povinnosti.  

Zvláště v Izraeli měli členové rodin povinnost poskytovat si navzájem ochranu – 

týká se to instituce goʾel – vykupitele (z otroctví či propadlého majetku), ochránce, 

krevního mstitele. Tento člověk měl povinnost – pokud toho byl schopen, chránit životy 

a majetek svých příbuzných.
113

 Tento rodinný zákon je zaznamenán v Lv 25,25.47–49. 

Vyprávění z knihy Rút 3–4 o Boazovi je jedním příkladem, jiným je vykoupení pole 

Jeremiášem své sestřenici (viz Jer 32,6nn.).  

V pozdějších dobách po návratu z Egypta dochází ke specializaci rodů či celých 

vesnic na různá řemesla. Vznikají cechy tesařů nebo železářů (1 Par 4,14; srov. Neh 

11,35) nebo tkalců plátna (1 Par 4,21) nebo hrnčířů (1 Par 4,23). Kromě těchto rodů 

existoval stav námezdních dělníků. Stav služebníků, kteří žili u svého pána, nebyl příliš 

rozšířen – vyskytovali se pouze v bohatých „domech“.
114

 

2.1.2.1. Žena v Izraeli 

Vyprávění o stvoření vypovídá o tom, že rozdíl pohlaví je něco dobrého a Bohem 

chtěného (Gn 1,27). Žena vymezuje mužovu identitu (Gn 1,23nn) a má žít s mužem 

v rovnocenném vztahu, který však byl narušen hříchem (Gn 3,16). 

Jak jsme již řekli, manžel byl označován jako „pán“ (baʿal) ženy a manželka 

nazývala svého muže „pane“ (ʾadôn) (Gn 18,2; Sd 19,26; Am 4,1); tak ho oslovovala 

vlastně stejně jako otrok svého pána nebo poddaný svého krále. Desatero přidává 

manželku mezi jeho vlastnictví (Ex 20,17; Dt 5,21). Manžel mohl zapudit svou 

manželku, ale ona jeho nikoli. Manželka nemohla po svém muži nic zdědit, ani dcera po 

svém otci – jedinou výjimku mohla zapříčinit nepřítomnost mužského dědice (Nm 

27,8). Slib učiněný ženou musel být stvrzen mužem (Nm 30,4–17).
115
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Přese vše manželka Izraelity nebyla na úrovni otroka. Muž mohl prodávat své otroky 

i vlastní dcery (Ex 21,7), ale nikdy nesměl prodat vlastní manželku (Dt 21,14). 

Zapuzené ženě pak zaručoval svobodu rozlukový lístek. S největší pravděpodobností 

vdaná žena mohla disponovat s částí moharu (věna) a s čímkoliv, co dostala od svých 

rodičů (srov. Joz 15,19; Sd 1,15).
116

 

Manželka měla péči o všechnu tvrdou práci v domácnosti: stáda, pole, výrobu oděvů, 

atd. To však nesnižovalo její status – naopak (srov. Př 31,10–31)! Ve výjimečných 

situacích mohla žena dokonce nést část odpovědnosti za veřejné záležitosti (srov. Sd 4 – 

5; 2 Král 11; 22,14n; Jdt, Est).
117

   

V rodině vzrostl význam manželky poté, co porodila první dítě – zvl. pokud šlo 

o chlapce (srov. Gn16,4; 29;31 – 30,24).
118

 Manžel byl takové ženě více oddaný a její 

děti ji musely poslouchat a ctít (Ex 20,12; Lv 19,3); porušení tohoto ustanovení Zákon 

postihoval tak jako u muže (Ex 21,17; Lv 20,9; Dt 21,18–21; 27,16). Mudroslovné 

knihy dosvědčují nutnost povinné úcty k matce (Př 19,26; 20,20; 23,22; 30,17; Sir 3,1–

16). Máme málo biblických pasáží, které dávají nahlédnout do intimity rodinného 

života, ale přesto dovolují říci, že Izraelský manžel miloval svou ženu, naslouchal jí 

a zacházel s ní jako se sobě rovnou (1 Sam 1,4–8.22–23; 2 Král 4,2–24; a obě manželky 

z knihy Tobiáš).
119

 

Touha ženy mít potomka plynula rovněž ze zaslíbení narození mesiáše (srov. Gn 

3,15). Každá izraelská žena mohla očekávat, že se stane matkou mesiáše.   

Přese vše sociální a právní postavení Izraelské manželky bylo nižší, než jaké měly 

manželky v okolních národech. V Egyptě byla manželka často hlavou rodiny se všemi 

právy, jaká této pozici příslušela. V Babyloně mohla manželka nabývat vlastnictví, 

iniciovat právní transakce, být smluvní partnerkou, a dokonce se těšila jistému podílu 

z manželovy pozůstalosti.
120

 V Elefantidě měly židovské manželky tatáž občanská 

práva: mohly iniciovat rozvod, vlastnit majetek, uzavírat smlouvy, ale rovněž musely 

platit daně.
121
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Ve zvláštním postavení se nacházely vdovy. Vdova byla pod manželským závazkem 

i po mužově smrti (Nm 30,10). Podle levirátního práva bezdětná vdova mohla být 

i nadále součástí manželovy rodiny. Vdova musela nosit smuteční oděv pravděpodobně 

alespoň tři roky (Jdt 8,4). Vdovy, zvláště ty s dětmi, byly často v žalostné situaci (1 Král 

17,8–15; 2 Král 4,1–7; srov. Mk 12,41–44; Lk 21,1–4), a proto je Zákon chránil 

a povzbuzoval ostatní Izraelity k péči o ně (Ex 22,21; Dt 10,18; 24;17–21; 26;12–13; 

27;19; srov. Iz 1,17; Jer 22,3; Žl 146,9).
122

  

Obraz ženy je v Písmu vykreslen muži, a proto není vždy lichotivý. Není však 

zatížen mysogynií a je vykupován slovy o tom, že muž se bez ženy nemůže obejít 

(Př 18,22; 5,15–18; 11,16; 31,10–31; Sir 36,24–27). Zvláštní zhodnocení ženy přináší 

její srovnání s božskou moudrostí (Př 8,22–31). Dlužno však dodat, že v dnešním 

judaismu židé prohloubili pesimistický vztah k ženám, neboť se každý den modlí: „Buď 

požehnán náš Bože, žes mě neučinil ani pohanem, ani ženou, ani člověkem bez 

poznání.“
123

 

Viděno do hloubky je příběh ženy tragický: po hříchu je zasažena více než muž (Gn 

3,16), podléhá rytmům přírody, stává se nástrojem mužovy síly, podřízenou a téměř 

bezprávnou. Proto se často za účelem dosažení domnělé emancipace prostituuje (srov. 

Sd 16,4–21), čímž se připravuje o vlastní charisma. Zhodnocení charismatu ženy proto 

čeká na zduchovnění Zákona v nitru, které je jejím eminentním oborem.
124

 

2.1.3. Zvyky zásadní pro vznik rodiny v Izraeli a na Blízkém východě 

2.1.3.1. Povolení a poplatek za nevěstu 

Stejně jako byla nevdaná žena pod autoritou otce, tak byla vdaná žena pod autoritou 

manžela. V Desateru (Ex 20,17) se vypočítává mezi vlastnictvím muže rovněž jeho 

žena. Vdaná žena byla tedy vlastnictvím toho, kdo je „baʿal domu“; sloveso baʿal 

vyjadřuje jak „oženit se“ tak „stát se pánem“.
125

 Bylo povinností otce vybrat synovi 

nevěstu. Tato praxe byla rozšířena (a někde existuje dodnes) v národech Blízkého 

východu. V zákoníku Ešnunna z roku asi 2000 př. Kr. se uvádí: „Pokud si muž vezme 
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něčí dceru bez vyžádání povolení jejího otce a matky a neuzavře manželský kontrakt 

s jejím otcem a její matkou, i kdyby s ní žil ve svém domě rok, není jeho 

manželkou.“
126

  

Tento zvyk měl i svá pozitiva. Když Abrahám vybral Rebeku Izákovi, Boží slovo 

konstatuje, že „si ji zamiloval“ (Gn 24,67). Tato láska nebyla dynamickou ani erotickou 

– důraz byl kladen spíše na stabilitu a trvalost. Tento způsob vytváření svazků se 

zaměřoval na sjednocení celých rodů, nejen párů, a dával pochopit lásku, která je 

závazkem vůle: „Miluji tě, protože jsi má žena.“ proti „Jsi má žena, protože tě 

miluji.“
127

 

Ve Starém zákoně nalezneme velké množství příběhů, které tuto skutečnost ilustrují 

– například Abrahám vybral Rebeku pro Izáka (srov. Gn 25,20), midjánský kněz Jetro 

vybral Ziporu Mojžíšovi za manželku. Tento přístup nebyl ale platný všeobecně, jak se 

ukazuje při výběru manželek krále Davida.
128

 Dokonce existovala manželství z lásky 

(srov. Gn 34, 4; Sd 14,2), a také manželství bez konzultace s rodiči, či dokonce proti 

jejich vůli (srov. Gn 26,34–35). Zřejmou raritou byl případ, kdy se dívka zamilovala do 

muže, jak to bylo v případě Míkal a Davida (1 Sam 18,20). 

Protože žena byla druhem vlastnictví, nebylo možné získat ženu zdarma. Proto 

vznikl zvyk moharu. Mohar byla částka peněz, kterou musel manžel vyplatit jejímu otci 

či tomu, kdo tuto roli zastával. Záleželo samozřejmě na sociálním statusu rodiny. Zákon 

předepisoval třicet šekelů ve stříbře za složení slibu pro ženu a deset za dívku pod 

dvacet let (srov. Lv 27,4–5). Suma mohla být také nahrazena jiným zbožím nebo 

službou, jako v případě Mojžíše, který pásl stáda svého tchána. Tuto částku ale otec 

neměl celou spotřebovat, ale uchovat pro případnou nepřízeň osudu.
129

 

Podobný zvyk existuje mezi palestinskými Araby dodnes. Nazývá se mahr a jeho 

velikost se liší podle vesnice, sociálních poměrů, dle toho, zda se žena vdává mimo 

klan. Je to část nevěstiny výbavy.
130

  

Podobný zvyk existoval v Babylóně – jmenoval se tirhatu a třebaže nebyl nutnou 

podmínkou manželství, byl vyplácen nevěstině otci, často samotnou nevěstou. Částka 

byla od jednoho do padesáti šekelů stříbra. Otec ji nemohl použít pro své účely, ale 
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musel ji uchovat pro případ ovdovění nevěsty nebo pro děti po smrti matky. V asyrském 

právu bylo tirhatu vypláceno samotné nevěstě.
131

  

2.1.3.2. Zásnuby 

Zvyk zásnub (hebrejsky ʿaraš) se v Izraeli a Mezopotámii rovněž praktikoval. 

V Písmu je o něm jedenáct zpráv, které nás ovšem mnoho neinformují. Jedná se 

například o smlouvu Davida a Saula o sto filištinských předkožek (srov. 1 Sam 18, 26–

27) nebo příslib Tobiáše ohledně Sáry (srov. Tob 7,9–16). Co se týká právních předpisů, 

tak podle Dt 20,7 muž, který byl zasnouben, byl omluven z povinnosti jít do války. Jiný 

předpis ukládá: když ve městě bude muž „ležet“ se zasnoubenou ženou, oba budou 

ukamenováni, protože nekřičela o pomoc a pokud se to stane v poli, bude ukamenován 

pouze muž, protože ženu nemohl nikdo zachránit. Avšak v případě nezasnoubené panny 

muž zaplatí padesát šekelů stříbra otci a ona se stane jeho ženou (srov. Dt 22,23–27).
132

  

2.1.3.3. Další zvyky: rodové sňatky, polygamní manželství, levirátní manželství 

V době patriarchů bylo železným pravidlem, že nevěsty pocházely z klanu či rodu 

ženicha. Tato endogamní praxe se dá jasně sledovat u Abraháma, který si vzal svou 

nevlastní sestru (srov. Gn 20,12), proto svou ženu v Egyptě prohlašuje za svoji sestru. 

Izák si vzal svou sestřenici Rebeku (Gn 24,15) atd. Tyto případy ukazují na sňatky 

dokonce nevlastních sourozenců. Důvodů pro tento zvyk bylo několik. Za prvé ostatní 

kmeny byly zpravidla nepřátelské a za druhé by se tím zmenšoval majetek rodu, také šlo 

o věrnost k náboženství, protože každý národ měl vlastní bohy.
133

 

Tato praxe byla však v jiných případech porušována – například Ezau si vzal tři 

cizinky – dvě Chetitky a jednu Kananejku (srov. Gen 26,34; 28,6-9), Josef si vzal 

Egypťanku (srov. Gen 41,45) nebo Mojžíš Midjánku (srov. Ex 2,21). Králové: David si 

vzal také několik cizinek a Šalamoun zašel asi nejdál. V každém z těchto případů šlo 

o jiný důvod – Ezau to udělal ze vzdoru, Josef a Mojžíš proto, že byli v cizině, David 

kvůli politickým cílům a Šalomoun tyto předpisy ignoroval.
134

  

V knihách Ezdráš a Nehemiáš vidíme jasné zákazy smíšených sňatků (srov. Ezd 9 – 

10, Neh 13,23–27); tyto předpisy jsou i v jiných textech (Joz 23,12; 1 Kr 11,4; Ex 
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34,16; Lv 18,21).
135

 Kniha Jubileí
136

, Filon Alexandrijský
137

 a Josef Flávius
138

 jsou 

jasně proti smíšeným sňatkům na rozdíl od Mišny a Palestinského i Babylonského 

Talmudu, které v nich nespatřují problém.
139

 Přístup k exogamii se tedy postupně mezi 

židy uvolnil. 

Mezi zvyky doby patriarchální patřilo polygamní manželství – poznáváme to 

z příběhů Abraháma, Lámecha, Jákoba, Ezaua, a králů Davida, Šalomouna či 

Rechoboáma. Tímto zvykem se patriarchové pouze přizpůsobili zvykům své doby. 

Víme to například z Chamurapiho zákoníku (18. st. př. Kr.), který stanovil, že si muž 

smí vzít druhou ženu, jen pokud je jeho žena neplodná a ztrácí toto právo, a když mu 

jeho žena dá otrokyni jako konkubínu. Manžel si však může vzít konkubínu, i když má 

děti se svou ženou, ta však nebude mít nikdy práva jako jeho žena a nesmí si vzít další 

konkubínu, dokud je první plodná. V království Kirkuku v 15. st. př. Kr. neplodná žena 

měla dokonce povinnost, aby opatřila konkubínu pro svého manžela.
140

  

 Navzdory této praxi je jasné, že jak obvyklá praxe, tak předpisy Mojžíšova zákona 

jsou na straně monogamních svazků (srov. Ex 20,17; 21,5; Lv 18,8.11.14.15.16.20; 

20,10; 21,13; Num 5,12; Dt 5,21; 22,22); silně jsou podporovány rovněž v mudroslovné 

literatuře (srov. Př 12,4; 18,22; 19,13; 21,9; Kaz 9,9; Job 31,1.9–12; Sir 26,1–4).
141

  

Je pozoruhodné, že knihy Samuelovy a královské, jež pokrývají velké období 

království, nezaznamenávají jediný případ polygamie mezi obyčejnými lidmi (mimo 

Samuelova otce v raném období). Mudroslovné knihy také nikdy nezmiňují polygamii – 

kromě jednoho místa v knize Sírachovcově (37,11), které však je interpretováno mnoha 

způsoby.
142

  

Jakkoliv je kladen důraz v manželství na plození a sexuální uspokojení muže, je 

potřeba si uvědomit, že ve společnosti, kde převládá pastevectví a zemědělství, bude 

vlastnictví několika žen poskytovat požehnanou pracovní sílu k péči o stáda a polní 
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práce;
143

 rovněž bylo třeba usilovat o boj proti smrti zachováním lidstva na zemi, což se 

může dít především prostřednictvím plození.
144

 

Praxe levirátního manželství se nevyskytovala jen v Izraeli, ale také u okolních 

národů. Například v textech z Ugaritu je záznam o tom, že král Niqmad II. byl 

následován svým synem Arhalbou (1345–1336 př. Kr.), který byl bezdětný a stanovil, 

aby se po jeho smrti vdala jeho žena Kubaba za jeho bratra  Niqmera.
145

 Chetistské 

a asyrské právo tuto instituci také zmiňuje, ale ne příliš podrobně.
146

 

Toto nařízení nalézáme v knize Deuteronomium (25,5–10), kde se přikazuje, aby 

bratr po zemřelém přijal jeho ženu jako svoji ženu. Konkrétní, avšak netypické příklady 

jsou v knize Genesis (38,6–7) o Onanovi, který nechtěl Tamar zplodit dítě, a v knize 

Rút o Boazovi.
147

  

2.1.4. Způsob uzavření manželství a jeho sekulární charakter v Izraeli 

Je zajímavé, že jak v Mezopotámii, tak v Izraeli bylo manželství čistě občanským 

kontraktem bez náboženského obřadu. Tato smlouva byla občas písemná (srov. Mal 

2,14; Př 2,17; Ez 16,8; Tob 7,13), ale ta se jako pevný zvyk ustálila zřejmě až 

v helénistickém období. Písemnou smlouvu deklaruje také Chamurapiho zákoník. Text 

z Elefantinské smlouvy zněl: „Ona je mou ženou a já jsem jejím mužem od tohoto dne 

navždy.“ Podobně zní text smlouvy u Tobiáše: „Od nynějška jsi jejím bratrem a ona je 

tvou sestrou“ (7,12).
148

 

Hlavní slavností bylo přivedení nevěsty do ženichova domu. Ženich měl na hlavě 

čelenku (srov. Pís 3,11; Iz 61,10) a za zvuku hudby byl doprovázen slavnostně 

oblečenými přáteli.
149

 Nevěsta byla oblečena nejlépe, jak mohla, byla ozdobena šperky 

(srov. Žl 45,14–15; Iz 61,10) a měla závoj (Pís 4,1.3; 6,7), který si mohla sundat až ve 

svatební ložnici. Nevěsta doprovázená svými družkami byla přivedena do ženichova 

domu (srov. Žl 45,16; Gn 24,67). Ke chvále svatebního páru zazněly milostné písně 

(srov. Jer 16,9; Pís) a pak nastala velká oslava, která trvala obvykle sedm dní (srov. Gn 

29,27; Sd 14,12) a někdy i dva týdny (Tob 8,20), přičemž manželství bylo 
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konzumováno první noc (Gn 29,23; Tob 8,1) a povlečení z první noci se stopami krve 

bylo uschováno jako důkaz panenství nevěsty, pokud by byla svým manželem obviněna 

(Dt 22,13–21) – tento zvyk přetrvává v Palestině a jiných muslimských zemích 

dodnes.
150

 

2.1.5. Zapuzení a rozvod v Izraeli 

Manžel se se svou ženou mohl podle předpisu z Dt 24,1 rozvést: „Když si muž 

vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní shledal něco 

odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže ji ze svého domu.“ Tento 

předpis byl velmi obecný a záleželo na tom, jak byl interpretován, což činily rabínské 

školy. Podle přísné Šamajovy školy důvodem k rozvodu bylo pouze smilstvo 

a cizoložství, ale podle liberální Hillelovy školy byl přijatelný téměř jakýkoliv důvod – 

například když žena uvařila špatně oběd či se manželovi zalíbila jiná žena.
151

 Formule 

pro zapuzení ženy na rozlukovém lístku byla prostá: „…ona není mou ženou a já 

nejsem jejím mužem…“ (Oz 2,4cd). V Asýrii stačilo říci: „Zapuzuju ji“ nebo: „Ona už 

dál není mou ženou.“
152

  

Mudroslovná literatura chválí manželskou věrnost (Př 5,15–19; Sir 36,25nn) 

a Malachiáš učí, že manželství dělá ze dvou partnerů jednu osobu, a proto manžel musí 

dodržovat přísahu své partnerce: „[…] nenávidím rozvod, říká Hospodin, Bůh 

Izraele…“ (Mal 2,14–16). Tato příkrá slova mohou být vykládána až jako zákaz 

rozvodu, ač víme, že v Izraeli se tak nedělo. 

Ženy žádat o rozvod nesměly. Přesto však zřejmě některé ženy byly těmi, které 

Jeremiáš (3,20) nazval „nevěrná manželka“ (bādĕdāh ʾiššāh), neboť se snažily rozvést 

se svými manžely. Josef Flávius hovoří o nejslavnějším případu Salome, sestrě Heroda 

Velikého, která měla spor se svým manželem Costobarem: 

Nějaký čas poté měla Salome příležitost ke sporu s Costobarem a brzy mu poslala 

rozlukový lístek, který nebyl v souladu s židovským Zákonem. Protože pro nás je 

právoplatné pouze muži toto učinit, a dokonce ani rozvedená žena se nemůže znovu 

vdát ze své vlastní vůle, pokud jí to její dřívější manžel nepovolí. Salome se však 
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rozhodla nenásledovat Zákon její země, ale ze své vlastní autority zavrhla své 

manželství.153  

Další výjimku tvořila v 5. st. př. Kr. židovská militantní kolonie v Elefantině 

v Egyptě. Dochovalo se mnoho aramejských manželských smluv, které potvrzují 

vyjímku: „Pokud Miptaḥiah zítra povstane v shromáždění [nebo] jiný den a řekne 

‚Rozvádím se s [doslova: nenávidím] mým manželem Esḥorem.‘, poplatek za rozvod je 

na její straně.“
154

 Tato výjimka byla umožněna specifickými podmínkami židů žijících 

v Egyptě; záznamy o tomto druhu rozvodu od jejich současníků v Palestině či 

z pozdějšího judaismu nemáme.
155

  

V židovském prostředí tedy rozvod mohl iniciovat pouze manžel a ten měl nad svou 

manželkou velkou moc i po rozvodu. Manžel také musel při rozvodu vyplatit určitou 

kompenzaci, která však nebyla stejná jako mohar.
156

 

2.1.6. Cizoložství, prostituce, homosexualita a smilstvo v Izraeli 

V Izraeli měly být postihovány všechny mimomanželské sexuální vztahy jako 

smilstvo. To se lišilo od jiných národů, kde zákony postihovaly pouze překročení 

vlastnického práva jiného muže. V Izraeli naproti tomu měla být rozhodující svatost 

Hospodina a prvotní záměr s manželstvím (srov. Gn 1,28); vše co se tomu příčilo, 

muselo být přísně potrestáno.
157

 

Dopustit se cizoložství je v Desateru umístěno mezi zabitím a krádeží (srov. Ex 

20,14; Dt 5,18) – tedy mezi skutky proti bližnímu. Kniha Leviticus (18,20) je označuje 

společně se smilstvem jako vážný hřích. Na Blízkém východě bylo cizoložství 

považováno za přečin, ale Zákon jej nadto představuje jako hřích proti Bohu (srov. Lv 

18,20 a Gn 20,1–13; 26,7–11). Zákon zakazoval cizoložství úplně všem (Ex 20,14; Dt 

5,18; Lv 18,20). Když se cizoložství muž dopustil s vdanou nebo zasnoubenou ženou, 

museli oba zemřít (Lv 20,10; Dt 22,22–24; Ez 16,40; srov. Jan 8,5). V praxi však bylo 
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cizoložství postihováno především jako napadení mužova manželství a jeho ženy 

jakožto jeho majetku (srov. Gn 20,9); proto mužovu čistotu muselo střežit jeho vlastní 

srdce (srov. Gn 38,1–26). „Cizinka“ (‚iššâ zārâ či nōkriyyâ) je v knize Přísloví 

synonymem „cizoložnice“. Nejmladší vrstva textu této knihy (zejména Př 1 – 9) 

ukazuje, že cizoložství ipso facto působí morální záhubu (2,18; 5,5; 7,26–27). Starší 

vrstva textu však odhaluje rozšířenější mínění: muž, který jde za prostitutkou, nehřeší, 

ale spíše ztrácí svůj majetek a sílu (Př 29,3; 31,3); to ilustruje případ Judy, který 

vyhledal jako domnělou prostitutku svou snachu Támar (Gn 38,1–26) a provinil se 

pouze nedodržením levirátního práva.
158

  

O nevdaných ženách nemáme žádnou informaci, kromě té v Lv 21,9, jež se týká 

kněžských dcer, které se stanou prostitutkami; takové musí být upáleny.
159

  

Prostituce má stejný kořen (zônâ) jako „předmanželský sex“ a „cizoložství“. 

Prostituce byla zakázaná Zákonem (Lv 19,29; Dt 23,18) a obecně se jí vyhýbalo;
160

 

přesto byla do určité míry tolerovaná (Gn 38; Joz 2,6; Sd 16,1) a prostitutky měly 

přístup ke králi (1 Král 3,16). Rodina prostitutky měla velkou ostudu a vztahy 

s prostitutkou člověka stigmatizovaly (Gn 38,23). Bylo zakázáno, aby mzda prostitutky 

byla dána na posvátné účely (Dt 23,19), je nicméně možné, že se to dělo (srov. Mich 

1,7).  

V Mezopotámii se prostitutkami také pohrdalo, byly však zvykově i právně 

tolerovány, což je zásadní rozdíl proti Izraeli – „lidu svatému“. Vůbec celá starozákonní 

právní úprava sexuálních přestupků byla o poznání tvrdší než ta mezopotámská, neboť 

téměř za všechny přestupky v této sféře nařizovala smrt.
161

  

Vztah mezi Hospodinem a jeho lidem, popisovaný jako manželství, mohl být narušen 

prostřednictvím zĕnût – tedy „smilstvem“ či „prostitucí“ (srov. Jer 2,20.25; 3,1–13; Ez 

16; 23; Oz 1–3). Díky této negativní spojitosti prostituce s náboženskou sférou se 

dvojnásob prohlubovala závažnost její hříšnosti.
162

 

Písmo se rovněž tvrdě staví proti krvesmilstvu i proti sexuálním stykům s osobou 

příbuznou pouze právně (Lv 18,6–18; 20,11n.14.17.19–21; Dt 23,1; 27,20.22). Rodina 
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je svatá a ten, kdo by ji takto narušil, musí zemřít. Přesto máme doklady o tom, že toto 

nařízení nebylo tak přísně zachováváno (Gn 19,30–38; Gn 20,12). 

Izraelité měli zakázáno se sexuálně spojovat se zvířaty (Ex 22,18; Lv 18,23; 20,15n; 

Dt 27,21). Kdo tento zákaz porušil, musel zemřít. 

Homosexuální jednání bylo rovněž nedovolené a trestané smrtí (Lv 18,22; 20,13). 

Zřejmě však ani tento předpis nebyl zcela dodržován (Sd 19,22–24; srov. Gn 19,5). 

Z vyprávění o Onanovi (Gn 38,6–10) není sice zřejmé, v čem přesně spočíval jeho 

hřích, zdá se však, že naznačuje Hospodinův odpor vůči antikoncepčním praktikám, 

které chtějí násilně přebírat nadvládu nad plodností.
163

 

Nakonec je dobré si povšimnout, jakou obezřetnost zachovává Zákon vůči celé 

sexuální sféře. Zákaz zmíněných mimomanželských styků měl zabezpečit pořádek 

v oblasti sexuálního jednání, svatost Božího lidu i vyzdvihnout svatost manželství. 

Velkou opatrnost vůči sexualitě dokládají i jinak nepochopitelné příkazy o různých 

výtocích z pohlavních orgánů (Lv 15) nebo pokyny o nečistotě rodičky (Lv 12). Toto až 

úzkostlivé hájení sexuální sféry bylo způsobeno poznáním, jaké zlo může neovládaný 

sexuální pud způsobit – jak jsme viděli v první kapitole. 

2.1.7. Manželství jako znamení smlouvy mezi Hospodinem a izraelským 

národem u proroků 

V Tóře se nachází zmínka o tom, že Hospodin je „žárlivým“ Bohem (srov. Ex 20,5), 

která naznačuje, že vztah mezi Bohem a Izraelem se podobá vztahu ženicha a nevěsty. 

Tato inspirace se významně rozvine u proroků.
164

 

Nejdříve nacházíme tento obraz u proroka Ozeáše (okolo r. 750 př. Kr.), který 

dostane od Hospodina úkol vzít si za ženu nevěstku Gomeru a mít s ní děti (srov. Oz 

1,2). Prostituce manželky se stává symbolem nevěrnosti Izraele, který přejímá dokonce 

cizí božské kulty, jež s sebou přinášejí vlastní sexuální výstřelky. Bůh ale zůstává stále 

věrný svému lidu: „Proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k srdci“ 

(Oz 2,16). Volání na „poušť“ znemožňuje nemorálnosti, aby byl Izrael blíže ke svému 

Bohu. Nové zásnuby už ale nesmí být přetrženy novými nevěrami: „Zasnoubím si tě 
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navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, 

zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.“ (Oz 2,21–22)
165

  Hospodin vykupuje 

(srov. Oz 3,2) svůj lid, jak symbolicky ukázal svým životem Ozeáš, když vykoupil svou 

ženu za patnáct šekelů stříbra. Třebaže dříve se s ní Ozeáš rozvedl (srov. Oz 2,4), znovu 

si ji bere.  

Zvláštní důležitost má Boží znovu-získání Izraele: „V onen den, je výrok 

Hospodinův, budeš ke mně volat: ‚Můj muži/manželi‘ (ʾîšî), a nenazveš mě už: ‚Můj 

pane/vlastníku‘ (baʿlî).“ (srov. Oz 2,18) Je jisté, že použití slova baʿlî je zaměřeno 

přímo proti falešné modloslužbě kananejských baalů země, jak se v dalším verši 

vyjasňuje: „Odstraním z jejích úst jména baalů; jejich jména nebude už nikdo 

připomínat“ (srov. Oz 2,19). Ale jedná se o víc než pouze útok proti kananejskému 

kultu. To, co Ozeáš tvrdí, je, že Bůh znovu vstupuje do manželství se svým lidem 

v novém paradigmatu. Už nejde o vlastnický vztah, ale dává mu status rovnocenného 

partnera či důvěrného přítele.
166

 

Další působivý obraz nacházíme u proroka Ezechiela: „Šel jsem kolem tebe, uviděl 

jsem tě, a hle, byl právě tvůj čas, čas milování. I rozprostřel jsem na tebe svůj plášť, 

přikryl jsem tvou nahotu. Pak jsem ti přísahal a vešel s tebou v smlouvu, je výrok 

Panovníka Hospodina, a stala ses mou“ (Ez 16,8). Podobný obraz se častěji opakuje 

v Deutero-Izaijáši a Trito-Izajáši, kde těžkosti znovuosídlení země znovu odkazují na 

vztah mezi Hospodinem a jeho lidem, který nemůže opustit: „Neboj se, už se nemusíš 

stydět, […] Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin 

zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země“ (Iz 54,4–5;  

srov. 62,4–5).
167

 

Svatební obraz jako teologická alegorie je důležitý ze dvou důvodů: 1) Bůh by 

nemohl použít jako symbol své lásky k Izraeli realitu manželství, pokud by nebyla tato 

skutečnost reálně vnímaná a prožívaná jako realita lásky a výlučné věrnosti. 2) Bůh 

chtěl dát správné pokyny k manželství – což má význam natolik, nakolik ony pokyny 
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odráží Boží „způsoby jednání“. Toto je vzájemné ovlivňování mezi „realitou“ 

manželství a symbolem a manželským projektem, který nám Bůh předkládá.
168

  

Manželství jako smlouvu nacházíme u proroka Malachiáše, kdy nevěrný 

a neposlušný lid smáčí slzami oltář, který sám znesvětil: „Ptáte se proč? Proto, že 

Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, 

ačkoli je to tvá družka a žena podle smlouvy (Berît).“  (Mal 2,14–15). Smlouva, která je 

osou vztahu mezi Bohem a jeho lidem, se v jistém smyslu vtěluje do manželství 

a rodiny.
169

 Malachiášova slova namířená ostře proti rozvodu odráží posun od 

polygamie k monogamii, který prodělal étos Vyvoleného národa, a připravují půdu 

k úplnému zákazu rozvodu.
170

  

2.1.8. Charakter manželství a vztahů mezi mužem a ženou v mudroslovné 

literatuře 

Knihy Kazatel a Přísloví opakovaně potvrzují štěstí a potěšení ze vzájemné lásky 

mezi manželi. Kazatel píše, že „dva jsou lepší než jeden“ (Kaz 4,9) a pak popisuje život 

ve vzájemnosti (4,10–12). Třebaže by mohly verše 9–12 popisovat jen přátelství, verš 9 

ukazuje, že v srdci manželství je přátelství, bez asymetrie pán – služebník. Je 

pravděpodobné, že verš 5 třetí kapitoly („čas objímat i čas objímání zanechat“) ukazuje, 

že jsou období pro sexuální intimitu, ale také pro abstinenci. Kaz 9,9 doporučuje 

užívání života s milovanou ženou. 

Kniha Přísloví opakuje stejné téma (viz např. Př 5,18–20; 6,29; 12,4; 18,22; 19,14; 

30,19; 31,10–31). Opět je zřejmé, že problematika je psána z pohledu manžela. 

V dalších textech se probírají obtíže soužití s hádavou ženou – je lépe žít na střeše, 

v koutě či v pusté zemi než s takovou ženou a svár s ní je horší než zatékání vody 

(17,1.14; 19,13; 21,9.19; 25,24; 27,15–16; 30,23). Nikde se ovšem neradí ženě, co dělat 

s nepříjemným manželem. Nakonec je umístěna chvála statečné ženy (31,10–31) a opět 

není zmíněna oslava ctnostného manžela.
171

 

V knize Sírachovcově se mluví (podobně jako u dříve zmíněné knihy) o ženě 

z pohledu muže: „Blaze manželovi dobré ženy, počet jeho dnů bude dvojnásobný. 
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Statečná žena působí svému muži radost, naplní jeho léta pokojem. Dobrá žena je dobrý 

podíl; za podíl ji dostanou ti, kdo se bojí Hospodina“ (Sir 26,1–3). Sírachovec však 

hovoří také o špatném chování muže – cizoložníka: „Člověk, který opouští vlastní lože, 

si v duchu říká: ‚Kdo mě uvidí? Obklopuje mě tma a stěny mě ukrývají. Nikdo mě 

nevidí, tak čeho se bát? Nejvyšší na moje hříchy nevzpomene.‘ Z lidských očí má strach 

a přitom zapomíná, že oči Hospodinovy […] pronikají i do nejskrytějších míst.“ (Sir 23, 

18–19). Ještě tvrdší soud Sírachovec vyslovu nad cizoložnou ženou: „Tak se stane 

i ženě, která byla nevěrná svému muži a s cizím přivedla mu na svět dědice. Předně, že 

neuposlechla Zákon Nejvyššího, za druhé, že se provinila na svém muži, za třetí, že 

smilnila v cizoložství a přivedla na svět děti od cizího muže.“ (Sir 23,22–23). Tato žena 

bude pranýřována před shromážděním. K tomu, že s takovou ženou nemá mít muž nic 

společného, vybízí i kniha Přísloví (2,16–17): „ Moudrost tě ochrání před cizí ženou, 

před cizinkou, která se lísá svými řečmi, která opouští druha svého mládí, a na smlouvu 

svého Boha zapomíná.“  Vskutku se takové ženě musí muž vyhýbat, protože manželství 

je vztah smlouvy, kterou není dovoleno porušovat – podobně jako v případě smlouvy 

sinajské.
172

 

 Svatební či snubní poselství v Písni písní má zcela jinou povahu. Přítomná je 

i perspektiva ženy, která s vášnivou láskou hledá svého milého. Je to oslava vzájemné 

erotické lásky. Zvláště zdůrazňuje touhu po milém (srov. Pís  3,1-4; 5,6-8) a vypočet 

přitažlivých prvků milé. Píseň písní tak neoslavuje plodnost, ale především lidskou 

lásku. Důraz na manželství, jako prostředek k plození zde úplně chybí.
173

  

V závěru knihy se spojují dvě věci současně, velikost lásky a věrnost Hospodinu: 

„Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je 

láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její – žár ohně, plamen Hospodinův. 

Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví“ (Pís 8,6–7).
174

 Toto je odkaz na 

původní chaos vod – hrozivý a destruktivní, který však nemůže zničit plamen autentické 

lásky. Jde velmi hluboké poselství, které může stanovit požadavky pravé lásky, stále 

očišťované a posilované poselstvím proroků o vztahu mezi Bohem k jeho lidem.
175
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Působivý obraz manželství je představen v po-exilní knize Tobiáš. Smysl pro rodinu 

a vznešené pojetí manželství výrazně září v období Staré smlouvy. Tobit hrdě 

prohlašuje: „Hle, neberu si tuto svou sestru pro smilnění
176

, nýbrž veden věrností.“(8,7) 

Z příběhu o Sáře a Tobitovi může vyvodit fakt, že Bůh netvoří člověka pro nějakou 

manželku (manžela), ale pro konkrétní osobu, neboť čteme: „Tobijášovi bylo totiž 

určeno, že ji dostane přede všemi, kdo by si ji chtěli vzít.“ Tento pohled posouvá 

vnímání manželství na vyšší – osobní – rovinu.  

2.1.9. Shrnutí 

V pojetí manželství Starého zákona a judaismu můžeme vnímat touhu po vysokém 

ideálu manželství, které plně přinesl až Nový zákon. Boží pedagogika trpělivě vedla lid 

od smilstva k manželskému styku, od polygamie k monogamii, od nevěry k věrnosti, od 

rozlukového lístku k trvalosti manželského svazku. Zprávy o stvoření a analogie vztahů: 

manžel – manželka, Hospodin – Boží lid, které rozvinula zejména prorocká literatura, 

přispívaly k prohloubenému chápání manželství. Rodinný život měl u Židů vysokou 

cenu a o všechny členy rodiny mělo být postaráno – od sirotků a vdov až po otroky. 

Ženě, která se netěšila takových práv jako v helénistickém světě, však starozákonní 

knihy přiznávaly větší právo na věrnost jejího muže než řecké a římské právo. 

Charakter manželství, ač namnoze pragmaticky vnímán, měl být prosycen vzájemnou 

láskou muže a ženy – podobně jako vztah Hospodina a jeho lidu.   

 

2.2. Panenství a celibát 

Slovo panna respektive zralá neprovdaná žena – hebrejsky bethulah – se nachází 

v knihách SZ padesátkrát a v knihách NZ patnáctkrát (řecky parthenos).
177

 Semitský 

kořen, ze kterého slovo pochází, se neobjevuje v jiných slovech, kromě abstraktního 

podstatného jména bethulim, které znamená panenství.
178

 V hebrejském kontextu slovo 

panna znamená ženu, která „nikdy nepoznala muže“ (srov. Gn 24,16; Nm 31,18); 

třebaže v knize Joel (8,1) jde o ženu, která již má manžela a C. H. Gordon tvrdí, že na 
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Blízkém východě neexistuje žádné slovo, které by samo o sobě vyjadřovalo virgo 

intacta (nedotčená panna).
179

 Ve dvanácti případech se slovo pojí se slovem bāḥûr – 

mladý muž.  

V knize Deuteronomium (22,13–21) se mluví o hodnotě panenství před svatbou, 

avšak důraz není kladen na zneuctění manžela – nýbrž zneuctění svého otce.
180

 Jde tedy 

především o vážnost předmanželského panictví (Gn 24,16; Sd 19,24). Žena je podle 

Písma primárně orientována k plození – její hodnota podstatně spočívá v tom být 

matkou; proto je mnohdy jednoduše označována jako raham – mateřské lůno.   

2.2.1. Panenství ve Starém zákoně jako negativní téma 

Panenství mělo v nastíněné linii uvažování funkci výhradně vzhledem k budoucímu 

mateřství – příkaz „buďte plodní a množte se“ (srov. Gn 1,28) je natolik zásadní, že 

někteří rabíni říkali, že „člověk, který není ženatý/vdaná, není vpravdě člověkem“
181

. 

Také o tom silně vypovídá to, že hebrejština vůbec nemá slovo celibát.
182

  

Panna je ve Starém zákonně popisována povětšinou erotickými termíny. Výrazy 

bĕtûlâ i ˓almâ označují sexuálně zralou ženu, která se již může milovat s mužem a má 

významově blízko ke kallâ („nevěsta“) nebo dokonce ˒āḥôt („sestra“ – srov. Pís 4,9). 

Ideálem byla panenská nevěsta zralá a neposkvrněná jako ovoce, či spravedlivá a čistá 

(srov. Pís 4,10–13; Gn 24,16). Taková dívka hledá mužské objetí a muž touží po jejím 

(Pís 3,1–4); tragédií bylo, pokud se tak nestalo nikdy jako v případu Jiftáchovy dcery 

(srov. Sd 11,39).
183

  

Panna, která zůstane bez potomstva, je odsouzena k úplnému zániku (srov. Am 5,1n; 

Jl 1,8; Pláč 1,15; 2,13; atd.). Z tohoto pohledu je panenství formou sterility a je vnímáno 

jako zlo, ostuda a pohana.
184

 Tak čteme, že Bůh sám otevírá neplodné lůno (viz 

Gn 25,21; 29,31, 30,22), protože je to on, kdo ho může jako trestající uzavřít (srov. 

Gn 30,23; 1 Sam l,5nn; Jer 22,30; Oz 9,11.14; 1,25). Obdobně je ovdovění nahlíženo 

jako typický případ neštěstí (1 Král 17,12; 2 Král 4, l; Iz 47,9; Bar 4,12–16) a slabosti 
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(Iz 10,2; srov. Mt 12,40 a par.), zaslouží si zvláštní pozornost zákona (Ex 22,20–30; Dt 

14,28nn.; 24,17–22), zbožných (Dt 26,12nn.; Job 31,16) i samotného Boha (Dt 10,17n; 

27,19, Iz 1,17; Žl 68,6; 10,2), který slyší křik (Sir 35,14n) a sám je mstitelem 

a obráncem (Žl 96,6–10, Př 15,25; Mal 3,5). Ve stejném kontextu neštěstí, zneuctění 

(a kletby) také vysvětluje Zákon problém eunuchů, když jim zakazuje přinášet oběti 

(Lv 21,10), pohlíží na ně jako na míšence (Dt 23,3nn) – tedy vyloučené z národa 

(Dt 23,2); zatímco ostatní národy mají v úctě hiereus eunochos.
185

  

Starý zákon však vůči panenství, neplodnosti, vdovství a impotenci není pouze 

negativní. Už ve Starém zákoně je v zárodku přítomno několik témat, která se rozvinou 

do jasného světla v Novém zákoně.  

2.2.2. Příprava k pozitivnímu hodnocení celibátu ve Starém zákonně 

V případě posvátných chlebů, které předkládají kněží, platí, že je nemůže jíst každý – 

především se to týká „nečistých“ z potomstva Áronova – těch, kdo se dotkli mrtvých, 

měli výron semene nebo se dotkli nečisté zvěře atd. (srov. Lv 22,7–16). K této rituální 

čistotě se váže epizoda z příběhu o králi Davidovi:  

David knězi Achímelekovi odvětil: „Mám pověření od krále. Poručil mi: Nikdo ať nezví nic o tom, 

k čemu tě posílám a čím jsem tě pověřil. Družině jsem uložil, aby čekala na určeném místě.  Nyní 

však mi dej, co máš po ruce, pět chlebů, či co se najde.“ Kněz Davidovi odpověděl takto: „Nemám po 

ruce obyčejný chléb, je tu jenom svatý chléb. Jen jestli se družina vyvarovala styku se ženami.“ David 

odpověděl knězi ujištěním: „Jistě. Žen jsme se nedotkli už předtím. Když jsem odcházel, byla těla 

členů družiny svatá. Cesta ovšem svatá nebyla, ale dnes bude tímto způsobem posvěcena.“ Kněz mu 

tedy dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, totiž jenom chléb předkladný, který byl od Hospodinovy 

tváře odložen, aby tam byl položen čerstvý chléb v den, kdy se starý odebíral. (1 Sam 21, 3–7) 

Zde vnímáme zřetelný důraz na dočasný celibát – předkladného chleba se směl 

dotýkat pouze svatý.
186

  

Praxe dočasného celibátu se rovněž týkala období války (srov. 2 Sam 11,8-13). Pro 

Izrael byly války svaté, stejně jako země byla svatá a lid. Toto se podobá liturgickému 

pojetí, tj. rituálnímu a posvátnému. Především jsou to „bitvy“ nebo „Hospodinovy 

války“ (1 Sam 18,17; 25,28; srov. Nm 21,14). Bůh byl přítomen v táboře (srov. Sd 4,14; 

2 Sam 5,24) a proto tábor bylo můžné nazvat svatým (kadôš; Dt 23,10–15). Vojáci sami 

byli nazváni „posvěcení“ (srov. Iz 13,3; Jer 22,7; 51,27n). Ve stejné linii pokračuje třetí 

                                                 
185

 Srov. DE LORENZI, Lorenzo. Verginità. In ROSSANO, Pietro – RAVASI, Gianfranco – GIRLANDA, 

Antonio (ed.). Nuovo Dizionario di teologia biblica, s. 1641. 
186

 Srov. tamtéž. 
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případ dočasné zdrženlivosti z knihy Exodus (19,14n): „Mojžíš sestoupil z hory k lidu, 

posvětil lid a oni si vyprali pláště. Řekl také lidu: ‚Buďte připraveni na třetí den; 

nepřistupujte k ženě.‘“ Před tím, než byla přijata smlouva a vyhlášen zákon, se měl lid 

tři dny zdržovat sexuálního styku. Obvykle je tento případ spojován s rituální čistotou, 

ale to se zdá jako zjednodušující výklad. Zde jde o víc než o obřad, zde jde o posvěcení 

člověka; a tak je zdrženlivost považována za skutek sebe-posvěcení.
187

 Nejde o to, že by 

manželství a sexualita byly nečisté, ale opakem kadôš je to, co je profánní (ḥol). Slovo 

kadóš – svatý – je vlastní Bohu a je odvozeno od kořene slova „oddělit“ či „separovat“. 

Být svatý také znamená: být účastný božského. Dočasná zdrženlivost tedy připravuje 

člověka na uctívání „svatého“ – Boha.
188

 

Potvrzením je pasáž z knihy Joel (2,13–16): „Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte 

se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, […] Shromážděte lid, 

posvěťte sbor, sezvěte starce, shromážděte pacholátka i kojence od prsů, ať vyjde ženich 

ze svého pokojíku a nevěsta ze své komůrky.“ Je zde zřejmé, že posvěcení lidu, svolání 

posvátného shromáždění souvisí s dočasnou zdrženlivostí. Dále tomu odpovídá i řád pro 

posvěcení Árona a jeho synů (srov. Lv 8,33.35), i když není sexuální zdrženlivost 

výslovně vypočítávána.
189

  

V době novozákonní čteme, že manželské vztahy byly zakázány v sobotu, protože 

tento čas byl vyhrazen pro Hospodina, a proto byl „posvátným“ časem se zvláštní 

přítomností Boha v domě. V den odpočinku se tedy neměli světské činnosti – včetně 

pohlavního styku – konat.
190

 Sobota byla považována za anticipaci věčného odpočinku 

a během takového odpočinku nebude „ani stvoření ani plození“ (srov. Mt 22,30).
191

 

Podobně Mojžíš neměl – podle rabínské exegeze – manželské vztahy kvůli svému 

poslání, aby byl „svatý“, neustále připravený pro setkání s Bohem.
192

  

Takové přesvědčení bylo přítomné také v kumránské komunitě esejců, kde bylo silné 

vědomí eschatologického času a v rámci přípravy na „svaté války“ proti synům tmy 

a na plození nebyl prostor.
193
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 Srov. DE LORENZI, Lorenzo. Verginità. In ROSSANO, Pietro – RAVASI, Gianfranco – GIRLANDA, 

Antonio (ed.). Nuovo Dizionario di teologia biblica, s. 1641. 
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 Srov. tamtéž, s. 1642. 
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 Srov. tamtéž. 
190

 Srov. b. Ketub. 65b. 
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 Srov. tamtéž. 
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 Srov. Ex. Rab. Srov. PHILO, Mos. 2,68n. Více viz VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského 

mnišství 1, s. 18. 
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 Srov. DE LORENZI, Lorenzo. Verginità. In ROSSANO, Pietro – RAVASI, Gianfranco – GIRLANDA, 

Antonio (ed.). Nuovo Dizionario di teologia biblica, s. 1643. 
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Postoj k neplodnosti a sterilitě se v pozdním období Starého zákona změnil a není 

bez zajímavosti, že byl nesen vírou v posmrtný život. V knize Moudrosti stojí: „Blaze 

ženě neplodné, která je bez poskvrny, když nepoznala lože hříchu, získá plod při 

navštívení duší.“ (3,13). Podobně je psáno: „Lepší je bezdětnost při ctnostném žití, 

památka na ctnost je nesmrtelná a dochází uznání u Boha i u lidí.“ (Mdr 4,1). Také 

postoj k eunuchům a kleštěncům je jiný – Mdr 3,14: „Blaze i kleštěnci, který se 

nedopustil nepravosti svou rukou, ani nezamýšlel nic zlého proti Hospodinu, dostane 

zvláštní odměnu za svou věrnost a nejžádoucnější úděl v Hospodinově chrámu.“ 

V Trito-Izajášovi se mluví velmi pozitivně o kleštěncích, kteří dbají na Hospodinovu 

smlouvu, a opět se zdá, že vzhledem k „věčnosti“ (srov. Iz 56,3–5). Podobně vdovství je 

oceněné v knize Judit.  

Celibát jako prorocké znamení s eschatologickým nádechem nacházíme u proroka 

Jeremiáše. Když Hospodin vidí lid, který se od něj odvrátil, dává prorokovi příkaz, aby 

se neženil, protože to nemá smysl k budoucím katastrofám (srov. Jer 16,2). Jeho národ 

je jako mrtvý (srov. Jer 31,15) a jeho oživení bude novým stvořením prostřednictvím 

„Hospodinova Ducha“ (srov. Ez 37,1–14) v kontextu nové smlouvy (srov. Jer 31; Ez 

36,26nn.). Prorokův celibátní způsob života předvídá konec současného stavu věcí. 

Podobnou hodnotu má prorocké označení Izraele jako „panny“ (srov. Jer 18,13; 

31,4.21), které vyjadřuje manželský vztah mezi Bohem a jeho lidem. Výraz „panna“ tak 

evokuje celistvost víry, velkorysé a totální lásky a bezpodmínečné vydání se patřící 

pouze Bohu. „Panna Izrael“ bude zcela Boží, jeho nevěsta navždy, když uzavře 

„smlouvu novou a věčnou“ (srov. Lk 22,20). Tedy „jako si ženich bere pannu“ 

(Iz 62,5), tak bude Bůh úplně a zcela ženichem a milovaným svého lidu.
194

  

Plnější smysl Deutero-Izaijášových slov pak odhaluje naplnění panenského stavu 

Hospodinovy nevěsty i naplnění panenství jako takového: „Plesej, neplodná, která jsi 

nerodila, zvučně plesej a výskej, která ses v bolestech nesvíjela, protože synů osamělé 

bude více než synů provdané, praví Hospodin. Tvým manželem je přece… 

Hospodin…“ (Iz 54,1.5). 

2.2.3. Příprava k pozitivnímu hodnocení celibátu v judaismu 

V Mišně sepsané v druhém století po Kristu se nám uchovala ústní tradice judaismu 

sahající několik století do minulosti. V tomto tradičním textu je zaznamenána zajímavá 
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 Srov. DE LORENZI, Lorenzo. Verginità. In ROSSANO, Pietro – RAVASI, Gianfranco – GIRLANDA, 
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výjimka z povinnosti mít manželské sexuální styky, která byla připouštěna za účelem 

studia Zákona:   

Jestliže muž slíbil, že nebude mít sex se svou ženou, Šammaiova škola říká: ‚[Ona může svolit] na 

2 týdny.‘ A škola Hillelova říká: ‚[Pouze] po jeden týden.‘ Učedníci [Ságy] mohou pokračovat 

v abstinenci po 30 dní proti vůli [jejich manželek], zatímco oni se zabývají studiem Zákona; 

a pracující po jeden týden.
195

 

O mnoho radikálnější formu sexuální zdrženlivosti zachovávali již zmínění esejci. Ti 

žili v komunitě u Mrtvého moře v intertestamentární době. Považovali se za „zbožné“. 

Přijali víru izraelského národa, ale „nasáli“ zřejmě i iránsko-babylonský dualismus.
196

 

Jejich poměrně přesný popis od Josefa Flávia byl potvrzen nálezy z Kumránských 

jeskyní – zejména Řádem jednoty.
197

 Tvořili enkratickou komunitu s důrazem na 

sebeovládání a nepoddávání se vášním
198

, modlitbu
199

. Měli zdrženlivý až nesnášenlivý 

postoj k manželství
200

, očekávali blízký příchod mesiáše a věrili v posmrtný život
201

. 

Součástí jejich názorů byl i přezíravý postoj k ženám.
202

 V židovství jsou zřejmě jediní, 

kteří promýšleli a žili celibát.
203

 Někteří se domnívají, že se inspirovali Pythagorovým 

učením, vzájemná iterakce je však myslitelná spíše s neopythagorejci. Zřejmě měli jistý 

vliv na Jana Křtitele a snad i na prvotní církev. Vidíme, že spojili dualistický odpor 

k tělu, naléhavost apokalyptickou i úplné oddání se Bohu, a to vše v praxi. 

Další původně židovskou komunitou, která zřejmě praktikovala celibát, byli 

terapeuté. Vše, co o nich víme, pochází ze spisu O kontemplativním životě Filona 

Alexandrijského. Hodnověrnost tohoto spisu byla mnohokrát zpochybněna, proto jej 

musíme přijímat s jistou obezřetností.
204

 Filon terapeuty popisuje jako komunity mužů 

a žen žijící v samotě v Egyptě a okolí Alexandrie. Náplní jejich dne bylo studium 

Zákona a proroků, filozofické přemýšlení a kontemplace Boha.
205

 Svůj život pojímali 
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 M. Ketub. 5,6. Srov. t. Ned. 5,6. 
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 Srov. VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 1, s. 25. 
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 Srov. tamtéž, s. 21. 
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 Srov. JOSEPHUS. Ant. 157. 
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 Srov. tamtéž, 128. 
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 Srov. tamtéž, 121. 
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 Srov. tamtéž, 154–158. 
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 Srov. VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 1, s. 33. 
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 Srov. tamtéž, s. 24. 
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 Srov. tamtéž, s. 27–28. 
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 Srov. PHILO. Contempl. 25. 
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jako „celostní službu Bohu“ (Theō monō dzēsai)
206

, pro kterou bylo třeba sebeovládání 

(enkrateia), opuštění života ve městě, opuštění rodiny a přijetí života v celibátu.
207

 

Filon Alexandrijský (asi r. 20 př. Kr. – 40 po Kr.) přednesl významné myšlenky 

o celibátu. Stál na rozhraní řeckého a židovského světa. Snažil se spojovat řeckou 

filozofii – včetně dualismu – a víru Vyvoleného národa. Kladl důraz na kontemplaci 

(theōria) a přátelství s Bohem.
208

 Ve díle Každý dobrý muž je svobodný výmluvně 

představuje svůj postoj k manželství a celibátu: 

„Ten, který vždy jedná rozumně, vždy jedná dobře; ten, který vždy jedná dobře, vždy jedná 

správně; ten, který vždy jedná správně, také jedná bezvadně, nevinně, bezchybně, bezúhonně, 

neškodně, bude mít proto sílu dělat všechno a žít, jak si bude přát; a ten, který má tuto sílu, musí být 

svobodný. Pouze tento dobrý muž vždy jedná rozumně, a z toho důvodu je svobodný. Znovu říkám, 

ten nemůže být přinucen dělat cokoli ani mu nemůže být bráněno, aby cokoli dělal – nemůže být 

otrokem […]“
209

      

Jak vidno, ve Filonově pojetí má svoboda tak velký význam, že se kvůli ní nezdráhal 

odepsat manželství, které by ho v jeho očích svazovalo. Podobně se nelichotivě 

vyjadřoval i na adresu žen.
210

 Zcela jedinečnou Filonovou myšlenkou je, že navzdory 

upřednostnění kontemplativního života klade důraz na politický život, který se v jeho 

pojetí může paradoxně stát cestou k jedinému správnému životu – k životu 

praktickému.
211

 

Pro dokreslení postoje k celibátu v judaismu doplňme také apokalypticky laděnou 

mimo-biblickou zmínku o celibátu ze Čtvrté knihy Ezdrášovy: 

Slyš má slova, ó můj lide, připravte se na bitvu a uprostřed pohrom buďte jako cizinci na zemi. Ať 

ten, kdo obchoduje, je jako by měl uprchnout, ať ten, kdo kupuje, je jako ten, kdo ztratí, ať ten, kdo 

podniká, je jako by nevydělával, […] těm, kdo jsou ženatí, jako ti, kdo by neměli žádné děti, a těm, 

kdo se neoženili, jsou jako ti, kdo ovdověli.
212

 

V této perikopě napsané po zboření Jeruzalémského chrámu (po r. 70 po Kr.) 

figuruje jako motiv celibátu situace eschatologické krize podobně jako u proroka 

Jeremiáše a stojí za povšimnutí, jak výrazně se podobá Pavlovým slovům z 1 Kor 7,29–

31. 
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 Srov. PHILO. Mut. 213. 
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 Srov. PHILO. Contempl. 68. 
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 Viz PHILO. QG 4,47. Srov. VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 1, s. 28 a 31. 
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 4 Esdr. 16,40–44. 



 

55 

2.2.4. Shrnutí  

Starý zákon i hlavní proud judaismu byl striktně proti neplodnosti, kterou považoval 

za zlo a prokletí. Primární důležitost měl Boží příkaz plodit – plozením se bojovalo 

proti smrti a zániku. Přesto Starý zákon a ještě více judaismus dosvědčují v době blížící 

se k vtělení Slova jistou proměnu ve vztahu k sexuální zdrženlivosti. Nejzásadnější 

předznamenání novozákonního celibátu představují sekty esejců a terapeutů, jejichž 

pojetí celibátu se v mnohém blíží křesťanským motivacím.     
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3. Jazykově-literární analýza a výklad 1 Kor 7 

3.1. Vnitřní struktura kapitoly a nejbližší kontext 

Předtím než zasadíme text do kontextu, zmiňme se krátce o situaci korintských 

křesťanů. Korint byl vzkvétajícím hélenistickým městem dvou přístavů. Roku 146 př. 

Kr. byl dobyt Římany a roku 44 př. Kr. nově vybudován jakožto římská kolonie. Za 

císaře Augusta (r. 27 př. Kr. až 14 po Kr.) se stal hlavním městem provincie Acháje 

s přibližně sto tisíci obyvateli. Konaly se zde všehelénské Istmické sportovní hry. 

V Korintě byl rozšířen kult tradičních řeckých božstev, některých božstev egyptských 

(z mnohých zmiňme kult Isys s nímž byla spojená jistá praxe celibátu)
213

 a byla zde 

rovněž židovská synagoga. Město nechvalně proslulo sexuální nevázaností a množstvím 

prostitutek.
214

 

Korintští křesťané se v době, kdy jim Pavel píše list (r. 53 až 58), příliš nelišili od 

svých spoluobčanů. Apoštol musí řešit jejich neshody, sexuální problémy, elitářství atd. 

Proto k nim mluví jako k těm, kteří nemají ducha, jako k nedospělým v Kristu (srov. 

3,1nn). Pavel korintské navštívil při své „Druhé misijní cestě“, strávil zde poměrně 

dlouhý čas, odcestoval a dozvěděl se o oněch problémech sužujících obec, napsal jim 

tedy zřejmě nejdříve jeden list, na nějž dostal odpověď (7,1a), na kterou reaguje naším 

Prvním listem Korinťanů. Dále následovala čilá komunikace s komunitou, která, zdá se, 

měla úspěšný konec.
215

 

3.1.1. Obsah a struktura listu 

První list Korinťanům se liší například od listu Římanům svou živou a poměrně 

volnou strukturou. Vše nasvědčuje tomu, že jej Pavel diktoval, díky čemuž nese stopy 

dynamického rétorického projevu a ve výkladu je třeba k tomuto rysu přihlédnout.
216

 Při 

rozvržení svých slov rovněž užíval některých nástrojů helénistické dopisní stylistiky, 

což je rovněž třeba mít na zřeteli.
217

 

Obsah listu, jak se nám dochoval, můžeme rozdělit na čtyři hlavní části:  
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 Více viz kapitola 1.2.2. Náboženské zdůvodnění a praxe celibátu. 
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 Srov. TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona. 2. vyd., Svitavy: Ing. Pavel Sejkora – Trinitas, 2003, 

s. 175–177. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 51–53. 
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 Srov. TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona, s. 179–181. 
216

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 46nn. 
217

 Srov. tamtéž, s. 6nn. 
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1) řešení rozdělení komunity (1,10– 4,21); 2) řešení problémů v chování korintských 

(krvesmilstvo, soudní spory, sexuální chování, manželství, pokrmy, Eucharistie, 

liturgie) – jde zřejmě o reakci na dopis od komunity a slova těch, kteří jej přinesli (5,1– 

11,34); 3) řešení problémů s charismaty (12,1– 14,40); 4) řešení otázky vzkříšení (15,1–

58).
218

 

Jiný podnětný způsob, jak zkoumat strukturu dopisu, je přijmout myšlenku, že má 

strukturu chiastického paralelismu ve schématu A-B-A‘: Pavel nejprve vyslovuje 

obecné úvahy (A), pak odbočku podporující argument (B) a nakonec další promyšlení 

upřesňující obecnou myšlenku a odpovídájící na nějaké dílčí téma (A‘). Pavlovo užití 

odbočky je v souladu tím, jak ji chápala starověká rétorika: k zesílení hlavního bodu 

argumentu, k jeho zestručnění, k vytvoření emoční výzvy či k půvabnému 

a elegantnímu uvedení témat.
219

 

Užití chiastické odbočky je zřetelné v perikopách: 1,10–3,23; 5–7; 8–10; 12–14; 

Pavel zde postupně řeší jednotu komunity, sexuálním jednání, jídlo obětované modlám 

a duchovní dary. Pro nás je podstatná část druhá, kde se Pavel zabývá sexualitou: 

nejprve v kapitole 5 píše o problému v Korintě (A), pak v kapitole 6 odbočuje zmínkou 

o křesťanském užívání světských soudů (B) a ke konci kapitoly 6 a v celé sedmé 

kapitole se vrací k sexuální odpovědnosti užívaje příležitosti odpovědět na dopis, který 

obdržel (A‘).  

Podle představené teorie se sedmá kapitola nalézá ve větším chiasmu s kapitolami 

5 a 6, podívejme se tedy, s jakými tématy je spojená. Jsou to: očista komunity od 

krvesmilníka (5,1–8); stranění se špatných bratří (5,9–13); užívání světských soudů 

(6,1–11); sexuální hříchy proti tělu (6,12–20); sexualita v manželství (7,1–7); zvláštní 

případy (7,8–16); výzva ke společenské stabilitě (7,17–24); rada těm, kteří nevstoupili 

do manželství (7,25–35); otázka zda vstupovat či nevstupovat do manželství (7,36–

40).
220
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 Srov. BROŽ, Jaroslav. 1. List Korinťanům [2014-11-24]. <http://ktf.cuni.cz/~brozj/> 
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 Viz CICERO. Part. or. 4.3.15. Srov. TENTÝŽ. Inv. 1.19.27. TENTÝŽ. De or. 2.19.80. Srov. 

COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 14–16. 
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 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 30. FITZMYER, Joseph A. 

First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 57. 

http://ktf.cuni.cz/~brozj/


 

59 

3.1.2. Struktura sedmé kapitoly 

Jak jsme již řekli, sedmá kapitola je soubor odpovědí na otázky korintských, proto 

není správné na ni pohlížet jako na systematické pojednání o manželství a panenství. 

Pavel jednoduše zvýraznil to, co podle něj korintští potřebovali slyšet, a ostatním se 

nezabýval.
221

 

 Námi zkoumanou kapitolu jasně vymezuje slovní spojení peri de („O tom“) užité ve 

verši 1, 25 a pak ještě na začátku kapitoly následující (8,1). Peri de byla fráze 

vyskytující se v helénistických dopisech, ale existovaly různé způsoby jejího užití. 

Používala se k uvedení dalšího tématu, k uvedení odpovědi na napsanou žádost nebo 

uvedení odpovědi na ústní zprávu. Navzdory víceznačnosti není pochyb, že peri de 

Pavel jako dopisní frázi užívá.
222

  

Zdá se, že peri de verše 1 spojené s „je dobré člověku“ a peri de verše 25 spojené s 

„(je) dobré člověku“ (v. 26) identifikují vzájemně se doplňující pasáže (diptych) vv. 1–

16 a vv. 25–40 jako krajní části chiasmu (A a A‘). V oddílu A Pavel probírá, co je dobré 

pro ty, kteří vstoupili do manželství, a v oddílu A‘, co je dobré pro ty, kteří nevstoupili 

do manželství.
223

 Hlavní téma argumentu pak Pavel podtrhuje odbočkou (B) 

o společenské stabilitě verši 17–24. Ony oddíly věnované manželství a panenství však 

Pavel tématicky proplétá, a tak nalézáme v části věnované manželům zmínky 

o panenství (vv. 7.8) a v části věnované panenství zmínky o manželství (vv. 27.36–40).  

Nejprve Pavel obrací pozornost k otázce, kterou mu korintští položili – šlo jim 

o prosazení radikálního asketismu, podle něhož by muži a ženy vůbec neměli mít 

sexuální styky (v. 1). Pavel tento asketismus zváží a obecně jej v manželství odmítá (vv. 

2–7). Pak se soustředí na množství zvláštních případů: těch, kteří už nežijí v manželství 

(vv. 8–9); těch, kteří žijí v manželství (vv. 10–11); a těch, kteří žijí v manželství 

s nevěřícími (vv. 12–16).
224 

 

Veršem 17 Pavel otevírá odbočku, v níž naléhá, aby každý zůstal ve stavu, v němž 

byl povolán. Tento apel explikuje až do verše 24, kde tento „princip stability“ opakuje, 

čímž vytváří inkluzi.
225

 Nejdříve pojednává stav žida a pohana (vv. 18–19), následně 
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 Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 274. 
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 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 4–5. 
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 Srov. tamtéž, s. 289. 
224

 Srov. tamtéž, s. 262. CIPRIANI, Settimio. Matrimonio. In ROSSANO, Pietro – RAVASI, Gianfranco – 

GIRLANDA, Antonio (ed.). Nuovo Dizionario di teologia biblica, s. 927. FITZMYER, Joseph A. First 

Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 276–277. 
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 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 274 a 276. 
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otroka a svobodného (vv. 21–23). Téma stability pak využije pro následující oddíl 

kapitoly (srov. vv. 26.40). 

Verše 25–40 tvoří poslední velký oddíl věnovaný těm, kteří nevstoupili do 

manželství. Užití Peri de může dotvrzovat, že Pavel nyní reaguje na konkrétní situaci 

křesťanů, ale nemusí tomu tak být. Tento celek je ohraničen slovem gnōmē („názor“), 

které je ve verši 25 a 40. Uvnitř oddílu jsou dvě menší části: vv. 25–35 „o pannách“ 

(peri de tōn parthenōn) vyznačené slovem „Pán“ v prvním a poslední verši; vv. 36–40 

o snoubencích a vdově. Podstata rady „pannám“ je obsažena ve verších 25–28. Tyto 

rady jsou podpořeny pobídkou (vv. 29–31) a vysvětlením (vv. 32–35).
226

 Pavel zde 

užívá bohatých literárních nástrojů: polysyndeton (znásobení spojek), anafora 

(opakování úvodního slova), paralelismus (muž – žena), antiteze (neženatý/nevdaná X 

ženatý/vdaná) a paranomasia (slovní hříčka o více významech). V celé této části je do 

značné míry určující apokalyptický aspekt.
227

  

Verše 36–38 řeší, zda vstupovat, nebo nevstupovat do manželství. Jsou však velmi 

nejednoznačné. Nevíme, zda se Pavel obrací k snoubenci či otci „panny“. Nakonec 

Apoštol oslovuje vdovu (v. 39) a perikopu uzavírá odkazem na vlastní autoritu (v. 40). 
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227
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3.2. Překlad řeckého textu 

1 O tom pak, co jste (mi)
228

 napsali – 

dobré je člověku, aby se nedotýkal ženy. 

7,1 Peri. de. w-n evgra,yate( kalo.n 

avnqrw,pw| gunaiko.j mh. a[ptesqai\ 

2 Avšak kvůli smilstvům/smilstvu ať 

má každý svou ženu a každá žena ať má 

vlastního muže. 

 2  dia. de. ta.j pornei,aj e[kastoj th.n 

e`autou/ gunai/ka evce,tw kai. èka,sth to.n 

i;dion a;ndra evce,twÅ 

3 Muž ať ženě dává, co je povinen a 

podobně žena muži. 

 3  th/| gunaiki. ò avnh.r th.n ovfeilh.n 

avpodido,tw( òmoi,wj de. kai. h` gunh. tw/| 

avndri,Å 

4 Žena nemá moc nad vlastním tělem, 

ale muž; a podobně muž nemá moc nad 

vlastním tělem, ale žena. 

 4  h` gunh. tou/ ivdi,ou sw,matoj ouvk 

evxousia,zei avlla. ò avnh,r( o`moi,wj de. kai. o` 

avnh.r tou/ ivdi,ou sw,matoj ouvk evxousia,zei 

avlla. h` gunh,Å 

5 Neolupujte se navzájem, leda snad 

po společné dohodě na určitý čas, abyste 

měli volný čas pro (půst a) modlitbu a 

(pak) opět buďte spolu/souložte, aby vás 

nepokoušel satan kvůli nedostatku vaší 

soudnosti.  

 5  mh. avposterei/te avllh,louj( eiv mh,ti a'n 

evk sumfw,nou pro.j kairo,n( i[na scola,shte 

th/| proseuch/| kai. pa,lin evpi. to. auvto. h=te( 

i[na mh. peira,zh| u`ma/j o` Satana/j dia. th.n 

avkrasi,an u`mw/nÅ 

6 Toto však mluvím pro soucit, ne 

jako příkaz. 

 6  tou/to de. le,gw kata. suggnw,mhn ouv 

katV evpitagh,nÅ 

7 Chci, aby všichni lidé byli jako já 

sám, ale každý má vlastní dar od Boha – 

jeden tak, druhý jinak. 

 7  qe,lw de. pa,ntaj avnqrw,pouj ei=nai w`j 

kai. evmauto,n\ avlla. e[kastoj i;dion e;cei 

ca,risma evk qeou/( o` me.n ou[twj( ò de. ou[twjÅ 

8 Těm, kteří nevstoupili do manželství 

a vdovám, pak říkám: (je) pro ně dobré, 

když zůstanou jako i já (jsem).   

 8  Le,gw de. toi/j avga,moij kai. tai/j 

ch,raij( kalo.n auvtoi/j eva.n mei,nwsin w`j 

kavgw,\ 

9 Jestliže se však neovládají, ať 

vstoupí do manželství, protože je lepší 

vstoupit do manželství, než být 

spalován(a) (chtíčem).   

 9  eiv de. ouvk evgkrateu,ontai( 

gamhsa,twsan( krei/tton ga,r evstin gamh/sai 

h' purou/sqaiÅ 

10 Těm, kteří vstoupili do manželství, 

nařizuji – ne já, ale Pán – aby žena 

nebyla od muže neodloučena 

 10  toi/j de. gegamhko,sin paragge,llw( 

ouvk evgw. avlla. o` ku,rioj( gunai/ka avpo. 

avndro.j mh. cwrisqh/nai( 

11 – když je však odloučena, ať 

zůstává neprovdaná nebo je s mužem 

smířena – a muž ať ženu nepropouští. 

 11  &eva.n de. kai. cwrisqh/|( mene,tw 

a;gamoj h' tw/| avndri. katallagh,tw(& kai. 

a;ndra gunai/ka mh. avfie,naiÅ 
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 Kurzivou v této podkapitole píši znění variantních částí. 
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12 Ostatním pak říkám já, ne Pán: 

jestliže má bratr ženu nevěřící a ta 

souhlasí, že bude bydlet s ním, ať ji 

nepropouští;   

 12  Toi/j de. loipoi/j le,gw evgw. ouvc o` 

ku,rioj\ ei; tij avdelfo.j gunai/ka e;cei 

a;piston kai. au[th suneudokei/ oivkei/n metV 

auvtou/( mh. avfie,tw auvth,n\ 

13 a jestliže má žena muže nevěřícího 

a ten souhlasí bydlet s ní, ať muže 

nepropouští. 

 13  kai. gunh. ei; tij e;cei a;ndra a;piston 

kai. ou-toj suneudokei/ oivkei/n metV auvth/j( mh. 

avfie,tw to.n a;ndraÅ 

14 Protože je posvěcen nevěřící muž 

skrze (věřící) ženu a nevěřící žena je 

posvěcena skrze bratra/věřícího muže. 

Kdyby to tak nebylo, jejich děti by byly 

nečisté, kdežto jsou svaté. 

 14  h`gi,astai ga.r o` avnh.r o` a;pistoj evn 

th/| gunaiki. kai. h`gi,astai h` gunh. h` a;pistoj 

evn tw/| avdelfw/|\ evpei. a;ra ta. te,kna u`mw/n 

avka,qarta, evstin( nu/n de. a[gia, evstinÅ 

15 Jestliže se však nevěřící odlučuje, 

ať je odloučen; bratr nebo sestra nejsou 

v takových případech podrobeni (tímto 

svazkem) – Bůh vás povolal v pokoji. 

 15  eiv de. o` a;pistoj cwri,zetai( 

cwrize,sqw\ ouv dedou,lwtai ò avdelfo.j h' h̀ 

avdelfh. evn toi/j toiou,toij\ evn de. eivrh,nh| 

ke,klhken u`ma/j o` qeo,jÅ 

16 Vždyť co víš, ženo, zdali zachráníš 

(svého) muže? Nebo co víš, muži, zdali 

zachráníš (svou) ženu? 

 16  ti, ga.r oi=daj( gu,nai( eiv to.n a;ndra 

sw,seijÈ h' ti, oi=daj( a;ner( eiv th.n gunai/ka 

sw,seijÈ 

17 Nicméně každému jak přidělil Pán 

– každého jak Bůh povolal, takto ať 

chodí; a takto nařizuji/učím ve všech 

církvích. 

 17  Eiv mh. èka,stw| w`j evme,risen o` 

ku,rioj( e[kaston w`j ke,klhken o` qeo,j( ou[twj 

peripatei,twÅ kai. ou[twj evn tai/j evkklhsi,aij 

pa,saij diata,ssomaiÅ 

18 Někdo povolaný obřezaný ať si 

nenechává natáhnout (předkožku); někdo 

povolaný v předkožce ať není obřezáván. 

 18  peritetmhme,noj tij evklh,qh( mh. 

evpispa,sqw\ evn avkrobusti,a| ke,klhtai, tij( mh. 

peritemne,sqwÅ 

19 Obřízka není nic, ani předkožka 

není nic, ale zachovávání přikázání 

Božích. 

 19  h` peritomh. ouvde,n evstin kai. h̀ 

avkrobusti,a ouvde,n evstin( avlla. th,rhsij 

evntolw/n qeou/Å 

20 Každý v tom povolání, kterým byl 

povolán, v tom ať zůstane. 

 20  e[kastoj evn th/| klh,sei h-| evklh,qh( evn 

tau,th| mene,twÅ 

21 Byl jsi povolán (jako) otrok? 

Nestarej se (o to); ale i když se můžeš stát 

svobodným, raději (toho) použij. 

 21  dou/loj evklh,qhj( mh, soi mele,tw\ 

avllV eiv kai. du,nasai evleu,qeroj gene,sqai( 

ma/llon crh/saiÅ 

22 Neboť ten, který byl v Pánu 

povolán (jsa) otrok, je Pánův 

propuštěnec. Podobně ten, který byl 

povolán jsa svobodný, je otrok Kristův. 

 22  ò ga.r evn kuri,w| klhqei.j dou/loj 

avpeleu,qeroj kuri,ou evsti,n( o`moi,wj ò 

evleu,qeroj klhqei.j dou/lo,j evstin Cristou/Å 

23 Byli jste koupeni za cenu; nebuďte 

otroky lidí. 

 23  timh/j hvgora,sqhte\ mh. gi,nesqe 

dou/loi avnqrw,pwnÅ 
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24 Každý v čem byl povolán, bratři, ať 

zůstává před Bohem. 

 24  e[kastoj evn w-| evklh,qh( avdelfoi,( evn 

tou,tw| mene,tw para. qew/|Å 

25 O pannách pak příkaz Páně 

nemám, dávám však (svůj) názor jako 

ten, který je Pánovým slitováním 

věrohodný. 

 25  Peri. de. tw/n parqe,nwn evpitagh.n 

kuri,ou ouvk e;cw( gnw,mhn de. di,dwmi w`j 

hvlehme,noj u`po. kuri,ou pisto.j ei=naiÅ 

26 Domnívám se tedy, že je dobré 

kvůli nouzi, která nastala, že (je) dobré 

člověku, aby byl takto. 

 26  Nomi,zw ou=n tou/to kalo.n u`pa,rcein 

dia. th.n evnestw/san avna,gkhn( o[ti kalo.n 

avnqrw,pw| to. ou[twj ei=naiÅ 

27 Byl jsi přivázán k ženě? Nehledej 

rozluku. Byl jsi odvázán od ženy? 

Nehledej ženu. 

 27  de,desai gunaiki,( mh. zh,tei lu,sin\ 

le,lusai avpo. gunaiko,j( mh. zh,tei gunai/kaÅ 

28 Ale i když se oženíš, nehřešíš. A 

když se panna vdá, nehřeší; ale takový 

budou mít tíseň v těle; (toho) vás však 

šetřím. 

 28  eva.n de. kai. gamh,sh|j( ouvc h[martej\ 

kai. eva.n gh,mh| h` parqe,noj( ouvc h[martenÅ 

qli/yin de. th/| sarki. e[xousin oi ̀ toiou/toi( 

evgw. de. u`mw/n fei,domaiÅ 

29 Toto však říkám, bratři: doba je 

zkrácena. Ostatně, aby i ti, kteří mají 

ženy, byli, jako by (je) neměli 

 29  tou/to de, fhmi( avdelfoi,( o` kairo.j 

sunestalme,noj evsti,n\ to. loipo,n( i[na kai. 

oi ̀e;contej gunai/kaj w`j mh. e;contej w=sin 

30 a ti, kteří pláčou, jako (by) 

neplakali a ti, kteří se radují, jako (by) se 

neradovali a ti, kteří kupují, jako (by) 

nevlastnili,  

 30  kai. oi` klai,ontej w`j mh. klai,ontej 

kai. oi` cai,rontej ẁj mh. cai,rontej kai. oi ̀

avgora,zontej ẁj mh. kate,contej( 

31 a ti, kteří užívají tohoto světa, jako 

(by) (ho) neužívali, protože pomíjí 

podoba tohoto světa.  

 31  kai. oi ̀crw,menoi to.n ko,smon w`j mh. 

katacrw,menoi\ para,gei ga.r to. sch/ma tou/ 

ko,smou tou,touÅ 

32 Chci však, abyste byli bezstarostní. 

Neženatý se stará o ty (věci) Pána – jak 

by se zalíbil Pánu. 

 32  qe,lw de. u`ma/j avmeri,mnouj ei=naiÅ ò 

a;gamoj merimna/| ta. tou/ kuri,ou( pw/j avre,sh| 

tw/| kuri,w|\ 

33 Ale ten, který se oženil, stará se o 

ty (věci) světa – jak by se zalíbil ženě 

 33  ò de. gamh,saj merimna/| ta. tou/ 

ko,smou( pw/j avre,sh| th/| gunaiki,( 

34 a je rozdělen. A žena nevdaná i 

panna se stará o ty (věci) Pána, aby byla 

svatá jak tělem, tak duchem. Avšak ta, 

která se vdala, se stará o ty (věci) světa – 

jak by se zalíbila muži. 

 34  kai. meme,ristaiÅ kai. h` gunh. h` 

a;gamoj kai. h` parqe,noj merimna/| ta. tou/ 

kuri,ou( i[na h=| àgi,a kai. tw/| sw,mati kai. tw/| 

pneu,mati\ h̀ de. gamh,sasa merimna/| ta. tou/ 

ko,smou( pw/j avre,sh| tw/| avndri,Å 

35 Toto však říkám pro užitek vás 

samých, ne abych na vás hodil smyčku, 

ale abyste (každý) počestný a vytrvalý 

nerušeně (lnul) k Pánu. 

 35  tou/to de. pro.j to. u`mw/n auvtw/n 

su,mforon le,gw( ouvc i[na bro,con u`mi/n 

evpiba,lw avlla. pro.j to. eu;schmon kai. 

euvpa,redron tw/| kuri,w| avperispa,stwjÅ 
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36 Jestliže se někdo domnívá, že jedná 

nevhodně ke své panně, když je již 

zralá/plný vášně a takto je dlužen, aby se 

stalo, co chce, ať dělá, nehřeší, ať se 

vezmou. 

 36  Eiv de, tij avschmonei/n evpi. th.n 

parqe,non auvtou/ nomi,zei( eva.n h=| u`pe,rakmoj 

kai. ou[twj ovfei,lei gi,nesqai( o] qe,lei 

poiei,tw( ouvc a`marta,nei( gamei,twsanÅ 

37 Ale kdo stanovil ve svém srdci, je 

pevný a nemá nucení, ale má moc nad 

vlastní vůlí a toto rozhodl ve vlastním 

srdci: zachovat pannu svou, udělá dobře. 

 37  o]j de. e[sthken evn th/| kardi,a| auvtou/ 

e`drai/oj mh. e;cwn avna,gkhn( evxousi,an de. e;cei 

peri. tou/ ivdi,ou qelh,matoj kai. tou/to 

ke,kriken evn th/| ivdi,a| kardi,a|( threi/n th.n 

e`autou/ parqe,non( kalw/j poih,seiÅ 

38 A tedy ten, kdo dává v manželství 

svou pannu, dělá dobře a ten, kdo ji nedá 

v manželství, udělá lépe. 

 38  w[ste kai. o` gami,zwn th.n e`autou/ 

parqe,non kalw/j poiei/ kai. o` mh. gami,zwn 

krei/sson poih,seiÅ 

39 Žena je vázána k (svazku), dokud 

žije její muž. Když však (její) muž 

zesnul, je volná (tomu), kdo (s ní) chce 

být oddán – jen v Pánu.  

 39  Gunh. de,detai evfV o[son cro,non zh/| o` 

avnh.r auvth/j\ eva.n de. koimhqh/| o` avnh,r( 

evleuqe,ra evsti.n w-| qe,lei gamhqh/nai( mo,non 

evn kuri,w|Å 

40 Ale (ona) je blaženější, když tak 

zůstane – podle mého mínění. Domnívám 

se, že i já mám Ducha Božího. 

 40  makariwte,ra de, evstin eva.n ou[twj 

mei,nh|( kata. th.n evmh.n gnw,mhn\ dokw/ de. 

kavgw. pneu/ma qeou/ e;ceinÅ 
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3.3. Jazykově-literární analýza a výklad  

V. 1 „O tom pak, co jste napsali…“ „O tom pak“ (peri de) byla klasická formule 

užívaná k určení tématu, o němž se bude uvažovat. Někteří exegeté se domnívají, že 

touto formulí v 1 Kor Pavel vždy začíná další téma, o kterém mu Korinťané napsali 

(7,25; 8,1; 12,1; 16,1.12), ale tato domněnka nemůže být přijata bez další reflexe. 

„O tom“ bylo užíváno různými způsoby. Někdy sloužilo pouze jako uvedení do dalšího 

tématu
229

, jindy ho autor dopisu užíval k uvedení odpovědi na napsanou žádost a jindy 

uvádělo odpověď na ústní zprávu.
230

   

Některé rukopisy (A, D, F, G, Ψ, Koiné textová tradice) přidávají moi („mně“), které 

chybí v rukopisech nejvýznamnějších (P
46

, a, B, C, 33, 81,1739).
231

  

Tento verš představuje jediné místo v existujícím Corpusu Paulinum, v němž apoštol 

zmiňuje, že dostal dopis od těch, kterým píše. 

„… – dobré je člověku, aby se nedotýkal ženy.“ Kalon bývá překládáno jako 

„lépe“, to ovšem již činí z překladu výklad.
232

 „Dobré je člověku“ (kalon anthrōpō) 

vytváří kontrast se LXX Gn 2,18 (ou kalon einai ton anthrōpon monon – „Není dobré 

člověku, aby byl sám.“), což naznačuje, že po vstupu Božího Syna do dějin může nastat 

situace, kdy je paradoxně „dobré, aby byl člověk sám“ – tj. bez manželky (či bez 

manžela)! Obdobný výraz uvádí např. Musonius Rufus „obránce a dobrodinec musí 

znát, co je dobré člověku (agathōn anthrōpō) a co je špatné“
233

. Sloveso „dotknout se“ 

(haptesthai – užívané jinde Pavlem jen v citaci Iz 52,11; srov. 2 Kor 6,17) slouží 

v helénistické literatuře jako eufemismus pro sexuální styk.
234

 Věta proto vypovídá 

o sexuálním styku mezi manželi. Kvůli peri de, formuly kalon anthrōpō a, Pavlovu 

slovníku cizímu, slovu haptō se mnoho exegetů domnívá, že jde o slogan korintských, 

který Pavel cituje.
235

  

                                                 
229

 Srov. MITCHELL, Margaret M. Concerning peri de in 1 Corinthians. In Novum Testamentum 1989, sv. 

31, s. 229–256.  
230

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 5. V této kapitole v mnohém 

čerpám z děl Raymonda F. Collinse a Josepha A. Fitzmyera. 
231

 Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 277. 
232

 Srov. ČEP nebo Conzelmann, Hanz. First Corinthians: A Commentary on the First Epistle to the 

Corinthians (Hermeneia: a Critical and Historical Commentary on the Bible). Philadelphia: Fortress 

Press, 1988, s. 115. 
233

 RUFUS, Gaius Musonius. Fragment 8.60.6–10.  
234

 Srov. T. Reu. 3,5. JOSEPHUS. Ant. 1.163. PLUTARCH. Alex. 21.5. ARISTOTELES. Pol. 7.12. 

PLATON. Leg. 8.840A. LXX: Gn 20,6 a Př 6,29.  
235

 Myšlenka, že v. 1b představuje pohled některých Korinťanů spíš než Pavlův, pochází z doby Origena. 

Viz řada fragmentů publikovaných v:  JENKINS, Claude. Origen on I Corinthians III. In Journal of 
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Z uvedeného sloganu se zdá, že někteří Korinťané prosazovali zříkání se sexuálních 

styků, a možná i manželskou rozluku plošně (srov. v. 10). Důvodem mohlo být: 

1) pohoršení sexuálními poklesky součastníků; 2) nadšení celibátem pro Boží království 

(Pavel však v této věci prozrazuje více rozvahy – srov. v. 7); 3) dualistické smýšlení; 

anebo 4) oslovení kultem bohyně Isys.
236

  

Ať je v. 1b uvedením myšlenky korintských nebo ne, Pavel se netají tím, že 

„nedotýkání se ženy“ sám preferuje (srov. vv. 7.32–34.38.40), upozorňuje ovšem, že 

manželství kvůli tomu není možné odmítnout jako špatné (srov. vv.2.10.27.28.36.38–

39), neboť „každý má vlastní dar“ (v. 7). V každém případě verše 1b a 2 mají funkci 

propositia,
237

 jímž Pavel shrnuje, o čem chce hovořit, a naznačuje závěry, k nimž 

dospěje: osobní preference panenství a potvrzení dobroty manželství – pro ně zde však 

uvádí spíše druhořadé motivace (výjimkou jsou vv. 14 a 16 naznačující hlubší smysl 

manželství; srov. Ef 5,21–33).
238

   

 

V. 2 „Avšak kvůli smilstvům/smilstvu ať má každý svou ženu a každá žena ať 

má vlastního muže.“ Tato věta je upřesněním té předchozí a je zároveň druhou částí 

propositia. Porneias („smilstvům“), podobně jako Mt 15,19; Mk 7,21 označuje 

individuální skutky smilnění, které se dějí mezi lidmi.
239

 Pavel používá gynē a anēr ve 

smyslu „manželka“ a „manžel“ proto, že o nich mluví v rámci manželského spojení 

(srov. hebrejské ʾîš – muž, ʾiššāh – žena v Gn 2,23–24, kde jsou také ve vztahu 

manželském).
240

 Výraz gynaika echein („mít ženu“) popisuje trvající stav manželského 

svazku, nikoli nahodilý cizoložný čin (srov. 5,1; Gal 4,27 [citujíc LXX Iz 54,1]; Jan 

4,17–18).
241

 Zvratným zájmenem „svou vlastní“ (heautou) a přídavným jménem „svého 

vlastního“ (ton idion) Pavel vyjadřuje exkluzivitu manželského spojení. V srdci Pavlova 

                                                                                                                                               
Theological Studies 1908, sv. 9, s. 500–514. Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra 

Pagina Series, s. 252. 
236

 Srov. kapitola 1.2. 
237

 Propositio je rétorický nástroj užívaný ve starověkém řecko-římském světě, který sloužil ke krátkému 

shrnutí toho, o čem hodlá řečník hovořit nebo stručně předkládá obvinění či žalobu. Srov. Propositio 

[2014-8-6]. <http://rhetoric.byu.edu/canons/Arrangement/Propositio.htm>  
238

 Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 274–275.  
239

 Srov. tamtéž. „Přesně řečeno znamená [porneia] „smilstvo, smilnění“ (jako v 6,9), ale toto slovo bylo 

široce užíváno jak v biblické, tak mimobiblické řečtině pro různé druhy „sexuálního styku bez jasného 

oficiálního dovolení“ – dokonce nehledě na starozákonní metaforický význam „modloslužba“. V tomto 

verši má první výskyt obecný smysl „sexuální nemravnost“, ale v následující větě je užit ve specifickém 

smyslu slova. Dvojím užitím Pavel dává dojem, že tento případ je třeba zmínit, i kdyby nebyl rozpoznán 

jako sexuální nemravnost v korintské komunitě.“ FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor 

Yale Bible, s. 233. 
240

 Srov. tamtéž, s. 278. 
241

 Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 233. 

http://rhetoric.byu.edu/canons/Arrangement/Propositio.htm
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uvažování o manželské jednotě leží Gn 2,18–24 a zvláště v. 24, který citoval již 

dříve (6,16) jako argument proti cizoložství. 

Manželství má být jediné místo legitimního vyjádření sexuality. Jak odlišné to je od 

převládajících zvyklostí v helénistické společnosti, která vyžadovala věrnost od ženy, 

ale mužům se trpěla mimomanželské vztahy?!
242

 Tento verš na rozdíl od židovského 

i helénistického postoje k pohlavím (srov. 6,16) mluví rovnocenně o muži jako 

o ženě.
243

  

Židovská tradice nejenže vyzývala muže, aby měli sexuální styky pouze se svými 

ženami (Př 5,15.18, atd.), ale také prosazovala manželství jako prostředek k vyhnutí se 

sexuálnímu přestoupení (porneia) – viz například Závěť Léviho 9,9–10: „Buď na stráži 

proti duchu sexuální nemorálnosti […] Proto si vezmi ženu, dokud jsi mladý, ženu, 

která je prostá provinění a zneuctění, která není z rasy cizích národů.“ Rabínský 

judaismus dokonce přisuzoval pozitivní hodnotu sexuální touze: „Kdyby nebylo zlé 

inklinace (yēṣer ha-raʿ), žádný muž by nepostavil dům, nevzal si ženu ani nezplodil 

děti.“
244

 Něco z těchto motivů pro manželství se odráží i v Pavlově pohledu na 

manželství (srov. vv. 2.5.9.28c.37; 1 Tim 5,14–15). Celkový pohled Písma svatého 

(srov. Ef 5,21–33
245

; Fil 2,5–11) a Tradice ovšem naznačuje, že tyto „přízemní“ motivy 

by měly být pouze jedním z menších kamínků v mozaice křesťanského manželství.
246

  

 

V. 3 „Muž ať ženě dává, co je povinen, a podobně žena muži.“ Pavel dále 

zdůrazňuje rovnocennost a vzájemnost muže a ženy v sexuálních vztazích. „Podobně“ 

(homoiōs) použité ve vv. 3 a 4, podtrhuje rovnost sexuálního postavení v manželství. 

Takovou rovnost předepisuje i Musonius Rufus: „Tak také ženy by měly filozoficky 

bádat.“
247

 

                                                 
242

 Srov. PETERMAN, Gerald W. Marriage and Sexual Fidelity in the Papyri, Plutarch and Paul. Tyndale 

Bulletin 1999, č. 50, s. 163–172.  
243

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 258. 
244

 Gen. Rab. 9,7. 
245

 Literně text vytváří analogii: Kristus – manžel, církev – manželka, z čehož by plynulo, že muž má při 

vzájemném podřízení navrch. Plnější čtení však odhaluje dobovou podmíněnost tohoto přirovnání a 

fakt, že všichni jsme podřízeni Kristu. Předmětem analogie tedy je bezvýhradnost vztahu, a ne rozdělení 

rolí. 
246

 Pavlova slova musí být upřesněna také Tradicí církve, která v této věci přijala za svá slova sv. Ignáce 

z Loyoly („Neboť každé Boži povolani je čisté a ryzí, bez příměsku těla nebo nějaké jiné neuspořádané 

náklonnosti.“  DC 172) i realizmem připouštějícím, že i ve skutcích těch nejsvětějších osob bývají – 

jako druhotné – obsaženy i nedobré úmysly. Srov. DACÍK, Reginald. Katolická Mravouka. Olomouc: 

Krystal, 1946, s. 66. 
247

 RUFUS, Gaius Musonius. Fragment 3.38.30, 31. 
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Ofeilēn apodidotō – „dává, co je povinen“ je možné také přeložit „odevzdává, co je 

dlužen“. Takové vyjádření Pavel používá jinde pouze v Řím 13,7, kde se toto slovní 

spojení vztahuje na daně či úctů legitimní civilní autoritě. Klement Alexandrijský 

interpretoval „co je povinen“ potomstvem. Také považuje děti za nevyřčený objekt 

„chybějící“ ve v. 5. Jeho exegeze v. 8 implikuje, že vyhnutí se břemenu odpovědnosti 

za děti činí svobodný stav žádoucím.
248 Až dosud v textu, přesto nebylo zmíněno žádné 

dítě (viz. v. 14).
249

 Pavlova exhortace odráží spíše biblický příkaz „ploďte se a množte 

se“ (Gn 1,28) – proto bylo manželství považováno za Boží zřízení (Gn 2,24; srov. také 

Ex 20,14.17b; Lv 18,20; Kaz 9,9; Žl 128,3) i židovskou tradici, která považovala soužití 

se sexuálním stykem za povinnost zvykového práva.
250

 Podobný imperativ existoval 

i v řeckém světě, ovšem za cílem podpory městského státu.
251

 

 

V. 4 „Žena nemá moc nad vlastním tělem, ale muž; a podobně muž nemá moc 

nad vlastním tělem, ale žena.“ Vzájemnost povinnosti Pavel vyjadřuje v paralelních 

výrocích – „manžel a manželka mají stejné manželské povinnosti a stejná manželská 

práva.“
252

  Pomocí slovesa exusiadzein (mít moc nad) Pavel dříve řekl, že sám není 

nikým podroben (srov. 6,12). Vzhledem ke své biblické tradici se vyjadřuje 

holisticky.
253

 Když mluví o těle, myslí tím celého člověka (srov. Gn 2,24). Netvrdí, že 

fyzické tělo ženy náleží muži, nebo že tělo muže náleží ženě, Pavel mluví o celé osobě. 

Mezi manželi má být vztah vzájemné podřízenosti, rovnosti a úcty – podobně jako mezi 

Božími osobami (srov. Jan 3,35; 1 Kor 15,28).  

 

V. 5 „Neolupujte se navzájem, leda snad po společné dohodě na určitý čas,…“ 

Pavel pokračuje v reflexi smyslu vzájemné povinnosti v manželství. V klasické 

helénistické literatuře aposterein (loupit, brát; zadržovat mzdu) znamená obecně 

                                                 
248

 Srov. CLEMENT OF ALEXANDRIA. Strom. 3.10.22–23; 3.15.18; 3.18.68–70 

(PG 8,1169,1196,1212). 
249

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 258–259, 288. 
250

 Srov. b. Erub. 100b. Josef Flávius shrnuje židovské učení o této věci: „Zákon [Mojžíšův] zná jediný 

přirozený sexuální styk s ženou a to, když chce člověk plodit děti […] (Nám) nařizuje při vstupu do 

manželství, abychom nebyli ovlivněni věnem, ani si nebrali ženu silou, ani ji nezískali lstivostí či 

podvodem, ale snažit se ji získat od toho, kdo je oprávněn ji vydat… Manžel musí mít sexuální styk 

s touto svou (ženou) o samotě a je hříšné znásilnit tu, která náleží jinému muži.“ JOSEPHUS. Ag. Ap. 

2.24.  
251

 „Hlavní smysl/vlastnost manželství je sdílení života a plození dětí. Proto je zvyklý říkat, že manžel a 

jeho manželka se musí spojit – jeden s druhým takovým způsobem, že žijí jeden s druhým společně, 

plodí [děti] společně a všechny věci mají společné a nic nemá nikdo z nich svého, ani vlastní tělo.“ 

RUFUS, Gaius Musonius. Fragment XIII
A
. 

252
 SCHÜSSLER, Fiorenza E. In Memory of Her. New York: Crossroad, 1984, s. 224. 

253
 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 259. 
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kradení či podvádění (6,7–8; srov. Mal 3,5; Sir 4,1; 34,21–22; Mk 10,19; 1 Tim 6,5). 

Manželská abstinence od sexuálního styku byla odchýlením od normy (srov. v. 3), 

zanedbání, které činilo jednoho z manželů dlužníkem (srov. LXX Ex 21,10, kde je slovo 

aposterein právě takto). Proto Pavel dělá zásadní krok, když připouští časově omezený 

ústupek (srov. v. 6) od aktivního sexuálního života. Podmínky ústupku („leda snad“ – ei 

mēti an)
254

 jsou dvě: vzájemný souhlas a omezený čas. Ek symfōnou „po společné 

dohodě“
255

 je u Pavla hapax legomenon, ale výraz má mnoho paralel mezi 

papyrologickými nálezy,
256

 kde je smluvní formulí implikující shodu, soulad a shodu 

okolností.
257

 Kairos znamená původně „správná míra“
258

; spojení pros kairon se 

překládá „na určitý čas“ nebo „dočasně“.
259

 Tato rada byla zřejmě podnícena otázkou, 

kterou Pavlovi korintští křesťané položili.  

„…abyste měli volný čas pro (půst a) modlitbu,…“ Větší příležitost k modlitbě je 

důvod, který dovoluje manželům zdržet se „na určitý čas“ sexuální aktivity.
260

 V dnešní 

době by šlo o výrazný anachronismus nepřipouštět důvody jiné (nemoc, únava, 

stres,…); nadto Tradice církve vykazuje postupnou proměnu v této věci, čímž se 

osvobodila od nerozlišujícího imperativu „množení“.
261

 Široká paleta svědků uvádí 

modlitbu jako jediné zdůvodnění pro tuto dočasnou abstinenci (P
11,46

 ,A, B, C, D, G ,א ,

P, Y, 33, 104, 81, 181, it, vg, cop, arm, eth, Origenes, Ambrosiaster, Augustine, atd.), 

ale korektor Kodexu sinajského a mnoho středověkých rukopisů přidává slovní spojení 

nēsteia kai tē („půst a“) před „modlitbu“, tak vytváří klasický pár: modlitba a půst (srov. 

                                                 
254

 ZERWICK, Max – GROSVENOR, Mary. A Grammatical Analysis of the Greek New Testament. 

5. vyd., Roma: Editrice Pontificio Instituto Biblico, 1996, s. 509. 
255

 Srov. TICHÝ, Ladislav. Slovník novozákonní řečtiny. In Řeckočeský Nový zákon, Praha: Česká 

biblická společnost, 2011, s. 1557–1758, s. 1730. 
256

 Srov. MONTEVECCHI, Orsolina (ed.). Papyri Bononienses. Pubblicazioni dell' Università Cattolica 

del Sacro Cuore 42. Milan: Vita e pensiero, 1953, 24a. GRENFELL, Bernard P.  – HUNT, Arthur  S. 

(ed.). The Oxyrhynchus Papyri. London: Egypt Exploration Fund, 1898, 1673 a 20. KRAEMER, Casper 

J. Jr. (ed.). Excavations at Nessana III: Non-Literary Papyri. Princeton: Princeton University Press, 

1958, 21 a 26. 
257

 Srov. SPICQ, Ceslas. Theological Lexicon of the New Testament. sv. 3, Peabody: Hendrickson, 1994. 

3,327  
258

 Srov. SOUČEK, Josef Bohumil. Řecko-český slovník k Novému zákonu. 1. vyd., Praha: Kalich, 1961, 

s. 130. 
259

 Srov. ZERWICK, Max – GROSVENOR, Mary. A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, 

s. 509. BAUER, Walter – DANKER, Frederick W. – ARNDT William F. – GINGRICH, F. Wilbur. A 

Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. 3rd ed. Chicago: 

University of Chicago Press, 2000, s. 497. Toto slovní spojení neznamená „za vhodných okolností“. 

Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 281. 
260

 Srov. TNaph 8,8: „Existuje čas pro sexuální styk s manželkou a čas pro zdrženlivost za účelem své 

modlitby.“ Toto bylo také přijato v pozdější židovské tradici – sexuální abstinence za účelem studia 

Tóry byla povolena. Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 280 
261

 Srov. RUPNIK, Ivan M. Adam a jeho žebro. 1. vyd., Velehrad: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2004, 

s. 38–39. 
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Mk 9,29; Lk 2,37; Sk 14,23). Delší čtení znal sv. Jan Zlatoústý (který se přesto opírá 

o kratší formu textu), nachází se ve velkém počtu středověkých minuskulních svědků 

(88, 326, 436, 614, atd.) a v několika majuskulních (K, L). V obrácené formě „modlitba 

a půst“ se objevuje v občasných minuskulních a spisech Jana z Damašku. Delší čtení je 

pravděpodobně výsledkem přepisu opisovačů textu pod vlivem dobře známého 

klasického výrazu.
262

 

„…a (pak) opět buďte spolu/souložte, aby vás nepokoušel satan kvůli 

nedostatku vaší soudnosti.“ Konjunktiv slovesa „být“ má sílu imperativu.
263

 Řecké 

slovní spojení epi to auto ēte („buďte spolu“) je eufemisticky užito pro manželský 

sexuální styk.
264

 P
46

, Y a většina středověkých manuskriptů ho proto nahrazuje 

vysvětlujícím synerchēsthe („souložte“).
265

 Pavel jasně povzbuzuje křesťanské manžele, 

aby žili společně a měli normální sexuální vztah, aby odolali pokušení nestřídmosti. 

Akrasia znamená „nedostatek soudnosti, nezdrženlivost nebo bezuzdnost“
266

 a je 

u Pavla hapaxem. Její opak je egkrateia – „vláda nad (něčím nebo někým), 

sebeovládání či zdrženlivost“
267

 (srov. 7,9)
268

; často se objevuje v helénistických 

katalozích ctností, ale jen dvakrát v katalozích novozákonních (Gal 5,23; 2 Pt 1,6). 

„Sebeovládání“ je často stavěno do protikladu k různým formám sexuální promiskuity. 

2 Tim 3,3 říká, že na konci časů se projeví ztráta sebeovládání. Pavel přisuzuje ztrátu 

sebeovládání Satanovi (7,5; srov. 1 Tim 5,11–15), který vystoupí na konci časů (Mk 

1,13 a par.).
269

 Pavel dobře věděl o stavu těch, kterým píše – vždyť korintští sotva 

zahlédli Kristovo světlo (srov. 3,1–3), a proto spíš než by je vedl k heroické askezi, 

dává přednost střízlivému vidění stavu věcí. Sexuální soužití je integrální součástí 

přirozeného manželství a až světlo Kristovo proměňuje jeho jinak nežádoucí nedostatek 

v požehnání.
270
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 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 259–260 
270

 Srov. KKC 2349. 
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V. 6 „Toto však mluvím pro soucit, ne jako příkaz.“ Jsou dvě možnosti, k čemu 

se „toto“ vztahuje, buď: 1) k abstinenci z verše 5, a pak „soucit“ dovoluje, aby se 

křesťanští manželé za určitých podmínek zdržovali sexuálního styku
271

; nebo 2) na v. 2 

(případně na celek veršů 2–5), čímž by Pavel jakožto celibátník, prozrazoval svou 

preferenci panenství i zde (srov. v. 38). 

Pavlovo další užití epitagē (příkaz, předpis, nařízení) může naznačovat, že nezná 

příkaz Pána z doby jeho pozemské pouti (srov. 7,10.12.25; Řím 16,26; 2 Kor 8,8), který 

by opravňoval i omezenou sexuální abstinenci,
272

 anebo prozrazuje, že by si přál, aby 

všichni žili v celibátu jako on (v. 7a). Syggnōmēn vzniklé spojením gnōmē (smýšlení; 

srdce; rozum atd.) a syn („s, společně“) má nejvlastnější význam „soucit“
273

; odvozeně 

pak znamená „ústupek, prominutí“ či „uznání“ a je to hapax v Novém zákoně.  

 

V. 7 „Chci, aby všichni lidé byli jako já sám,…“ Je velmi pravděpodobné, 

že Pavel nebyl ženatý (7,8; srov. 9,5). Avšak proto, že dříve byl žid bezvýhraně dbalý 

Zákona
274

, byl zřejmě v nějakém období svého života ženatý; a pokud by byl rabbi 

nějaké skupiny, bylo by prakticky nemožné nebýt ženatý.
275

 Sloveso thelein je podobně 

užito i jinde (7,32; 10,20.27; 11,3; 14,5). Vůle, kterou zde Pavel vyjevuje, je 

prostoupena tím, čeho je plný – radostí z oddání se Pánu prostřednictvím celibátního 

způsobu života. Dříve než se budeme věnovat motivům, které pro tento stav předkládá 

(7,32b–35), měli bychom si uvědomit tuto primární danost: celibátník Pavel mluví 

o tom, čím jeho srdce přetéká. V panictví pro Boží království nalezl perlu, jejíž lesk 

touží nabídnout i ostatním, což ovšem neznamená, že to bude pro všechny tím 

nejlepším.
276

 V tomto pryzmatu – ještě více než blízké parusie – je třeba číst všechny 

jeho další preference panenství.  

Příklonná spojka de (ale; pak, a; a tak) nebyla přeložena; někdy má spojovací 

a někdy odporovací smysl. Když vnímáme ve verších 1b–7 Pavlovu preferenci 

panenství pro Boží království, tak v. 7 zapadá do celé kapitoly jako důvod z Pavlova 

vlastního života. Někteří opisovači pochopili Pavlův text tímto způsobem a nahradili 
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1926, sv. 25, s. 310–312. 
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důvodovým gar – „proto“ (B, Y a opravený א a D; srov. K, P) Pavlovo de (P
46

 ,A, C, א ,

D, Vetus Latina, Jeroným a Augustin). 

„…ale každý má vlastní dar od Boha – jeden tak, druhý jinak.“ Pavel zde 

odlišuje své přání od Božího. Odporovací spojka alla (ale) klade důraz na dar Boží, 

čímž se ozřejmuje, že v otázce osobní volby životního stavu má eminentní důležitost 

Boží dar, a ne vůle Pavlova. Duch svatý zde odhaluje, že každá osoba má vlastní „dar 

od Boha“ (hekastos idiom).
277

 Domnívám se, že se to rovněž projevuje při čtení 

plnějšího smyslu
278

 verše 9: „je lepší vstoupit do manželství, než být spalován“ – ono 

„lepší“ (v. 38) je primárně určováno osobními dispozicemi a povoláním člověka, ne 

životním stavem o sobě. Ve verších 7bc a 35 si Pavel tuto skutečnost také do jisté míry 

uvědomuje.
279

 Pokud bychom přijali za bernou minci pouze Pavlovu vůli, znamenalo by 

to, že Bůh všechny lidi tvoří s povoláním k celibátu a stav i svátost manželství nám 

předkládá pouze jako fintu. 

Individuální rozdílení Božích darů závisející na Boží vůli je dominantním motivem 

perikopy 12,4–11; toto téma se ozývá v Pavlově dopise i jinde (3,5–9.10–13; 7,17–24; 

srov. 1,7). V Řím 12,6 Pavel mluví o darech (charismata), které se liší podle milosti 

(charin) dané jednotlivému křesťanovi. Když tedy Pavel vztahuje „dar od Boha“ i na 

manželství, jistě ho nepovažuje za „nutné zlo“.
280

  

 

V. 8 „Těm, kteří nevstoupili do manželství, a vdovám, pak říkám: (je) pro ně 

dobré, když zůstanou jako i já (jsem).“ Spojka „pak“ (de) napojuje verše 8–16, 

týkající se tří zvláštních případů, na Pavlovou odpověď na požadavek sexuální 

abstinence v manželství (vv. 2–6). V tomto verši je stále určující Pavlovo thelō („chci“) 

z verše předchozího. Tois agamou („neženatí, nevdané“) nebyli jednoduše spojeni 

v jedno s „vdovami“; podstatné jméno označuje ty, kteří ještě nebyli ženatí (srov. vv. 

32.34) a někteří se domnívají, že i ty, jejichž manželství bylo rozloučeno (srov. v. 11) – 

to však není význam slova.
281

 To, co zde Pavel říká „vdovám“, se vztahuje i na vdovce. 
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Oběma skupinám, které Pavel explicitně oslovuje, říká, že je dobré pro ně zůstat tak, jak 

jsou (kalon autois ean meinōsin). Sám zakoušel radost z celibátu pro Pána, a proto jej 

doporučuje i jiným (srov. v. 7a). Co se ovšem týče vdov, je pozdější pavlovské 

doporučení diferenciovanější (srov. 1 Tim 5,3-16). Každopádně byla péče o vdovy 

předmětem starosti rané církve (Sk 6,1; 9,39-41; Jak 1,27).
282

 

Zda Pavel sám byl vdovec, není jisté. Zdá se, že jako žid by měl být dříve ženatý, 

tato teze však není bez anachronických problémů.
283

 

Některé překlady řecké kalon („dobré“) překládají komparativní „lépe, lepší“
284

, což 

sice zohledňuje Pavlovo upřednostnění panenství (srov. 38), ale neodráží přesnost 

originálu. 

 

V. 9 „Jestliže se však neovládají, ať vstoupí do manželství, protože je lepší 

vstoupit do manželství, než být spalován(a) (chtíčem).“ „Se neovládají“ (ouk 

egkrateuontai) verše 9 je významově blízké s „nedostatkem soudnosti“ (akrasian) verše 

5. Sloveso pyrousthai (hořet; být spalován) Pavel používá pouze v metaforickém 

smyslu (srov. 2 Kor 11,29). Zdá se, že zde má význam: „být spalován 

touhou/chtíčem“
285

 nebo „být v plamenech erotické touhy“
286

. V řecké antropologii se 

sloveso objevuje v epigramu o erōtu s významem „vzplát láskou k někomu“.
287

 

Podmínková věta je harmonickým prvkem Pavlovy kazuistiky zvažující jeden případ za 

druhým. Podmínka je v prezentu indikativu, závětí je v imperativu. Navzdory Pavlově 

preferenci, aby vdovci, vdovy, neženatí a neprovdané zůstávali tak, jak jsou, nabízí 

důvod, proč by vdovci a vdovy měli vstupovat do manželství: je lepší být ženatý/vdaná, 

než vzplanout vášní. 
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 Pavlova slova je chápat třeba kontextuálně, jako podmíněné tradicí judaismu.
288

 

Manželství není prostorem pro nekontrolované vybití sexuálního pudu. Stále platí 

nutnost nadvlády nad nezřízenými žádostmi (srov. Př 26,28; Sir 1,22; 5,2; 18,30; 37,27–

31; Tob 8,7; Tit 2,1–6.12), požadavek čistoty (1 Jan 3,3) a hledání největšího dobra 

manžela (manželky), kterým rozhodně není instrumentalizace osoby. Všichni křesťané 

musí sami sebe ukřižovat se svými vášněmi a sklony (Gal 5,24; srov. Kol 3,9), aby 

neotročili hříchu (Řím 6,6), ale žili Bohu (Gal 2,9). Život v manželství vyžaduje etický 

řád (srov. Ef 5,21–33; srov. Kol 3,18–19; 1 Pt 3,1–8), který usměrňuje čistě pudovou 

stránku sexuality.
289

 

Ač se v textu uvedený důvod může zdát pohoršující, hlubší vidění souvislostí 

odhaluje protiklad k „lépe“ verše 38. Syntéza těchto implicitních protikladů se nalézá 

v „daru od Boha“ (v. 7), který má každý jiný. „Lepší“ je to, co „lépe“ odpovídá 

individuálnímu povolání, které může identifikovat i oheň vlastní sexuality. 

 

V. 10 „Těm, kteří vstoupili do manželství, nařizuji – ne já, ale Pán – aby žena 

nebyla od muže odloučena…“ Pavel pokračuje své kazuistické pojednání, když 

uvažuje o rozluce.
290

 Tuto skupinu tvoří „ženatí“. „Nařízení“ upřesňuje dosavadní 

Pavlova slova a posouvá následující parenesi na vyšší úroveň. Sloveso paraggellein 

(nařizovat, přikazovat; vyzývat) se nalézá v Pavlových listech pouze v 1 Kor 7,10; 

11,17 (srov. 1 Sol 4,11). Oba případy Pavlova „příkazu“ jsou podpořeny odvolávkou na 

tradici, která se opírá o ustanovení Pána z doby jeho pozemského putování. Pavlův 

příkaz o rozvodu je podobný Ježíšovu slovu z Mt 5,32; 19,9; Mk 10,10-12; Lk 16,18, 

ale Pavel se nepokouší tato Pánova slova přesně citovat a zjevně nezná výjimku: „krom 

případu smilstva“ (Mt 5,32).
291

 

Tradiční podání Pánových slov mluví o muži, který se rozvádí se svou ženou; pouze 

Marek připojuje paralelní případ manželky rozvádějící se se svým mužem. Když Pavel 

mluví o odloučení ženy, užívá slovesa chōristhēnai (viz vv. 11, 15), které v helénských 
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právních textech znamená „odloučit se“;
292

 striktně gramaticky jde však o pasivum – 

„být odloučen“. V překladu jsem odlišil „být odloučen“ od synonyma aphienai 

(„propustit“) z veršů 11c, 12, 13. V synoptické verzi Ježíšova logion je užito sloveso 

apolyein (odvázat; propustit, rozpustit). Jestliže Pavel činí nějaké rozlišení mezi 

„odloučit“ (chōsthēnai) a „propustit“ (aphienai), může prozrazovat tradiční židovské 

pochopení manželství, které má aktivní slovesa pro užití u mužů a pasivní pro užití 

u žen. Jedině muž totiž (až na minimální výjimky)
293

 mohl iniciovat rozvod.
294

  

Fitzmyer a mnozí další bojují za důsledný překlad pasivní: „ať není odloučena“.
295

 

Tento překlad se zdá být věrnější. Jisté však je, že plnější smysl evidentně zahrnuje i „ať 

se nerozvádí“ (srov. Mk Mk 10,11–12). Pokud by tomu tak nebylo, Boží slovo by 

zapovídalo rozluku pouze žido-křesťanům, což by bylo absurdní. 

Námitka, že chōristhēnai nemusí být terminus technicus pro rozvod, může být 

vyvrácena poukazem na běžný úzus antického Řecka.
296

 

 

V. 11 „…– když je však odloučena, ať zůstává neprovdaná nebo je s mužem 

smířena…“ Slovesa, „ať zůstává“, „je smířena“ v závětí jsou 3. osobou jednotného 

čísla rozkazovacího způsobu. Pavel blíže určuje příkaz z verše 10c a jednoduše 

představuje hypotetickou situaci. I zde se vyskytuje sloveso choridzein v trpném tvaru. 

Ze syntaktického hlediska je tato věta odbočkou (srov. 7,21b). 

Doporučuje Pavel pro odloučenou ženu jednu nebo dvě možnosti: zůstat neprovdaná, 

nebo být smířena se svým věřícím mužem
297

; nebo zůstat neprovdaná, a být smířena
298

? 
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Otázkou je, jak intepretujeme spojku ē (doslova znamená „nebo“). Řecký text sám 

podporuje první variantu, tj. dvě alternativy (zůstat nevdaná nebo být smířena); 

rozhodně však ne třetí možnost – manželství s jiným mužem. Podle synoptických 

evangelií by ona možnost byla cizoložstvím (srov. Mk 10,11; Lk 16,18). Pavel 

o rozvodu ženy mluví jako o nesprávné, ale možné skutečnosti.
299

 

Jedná-li se ovšem o židovský kontext, čemuž by nasvědčoval trpný tvar slovesa 

choridzein, implikuje Pavlova exhortace, že žena má zůstat neprovdána, aby mohla být 

smířena se svým manželem. V  židovské tradici se totiž rozvedená žena, která se znovu 

vdala, nesměla vůbec stýkat se svým bývalým manželem, a proto by nemohla být 

smířena (srov. Dt 24,4).
300

  

„…– a muž ať ženu nepropouští.“ Když Pavel v tomto verši mluví o rozvodu 

s manželkou ze strany manžela, užívá slovesa afienai (propustit, opustit); ve v. 13 jej 

používá i pro ženu. Afienai bylo u řeckých spisovatelů klasické a helénistické periody 

běžně používáno pro rozvod.
301

 Ne jeden exegeta se snaží rozlišit mezi afienai 

a chōridzein – chápání prvního znamená právní rozvod a druhého pouhé oddělení: tak 

by Pavel zakazoval oddělení, ale ne rozvod.
302

 Toto rozlišení je však neudržitelné, 

protože obě slova jsou dobře dosvědčena ve smyslu oddělení znamenajícího rozvod 

a Pavel nedává najevo jakékoli vědomí moderního rozlišení: oddělení od stolu a lože, 

rozvod.
303

 Plný smysl veršů 10–11 je, že křesťané se nemají rozvádět.
304

 

 

Vv. 12–13 „Ostatním pak říkám já, ne Pán: …“ Když Pavel promyslel možnou 

situaci vdovců, vdov, těch, kteří nevstoupili do manželství (v. 8), a manželů (v. 10), 

chystá se na třetím místě promluvit k „ostatním“ (tois loipois), čímž míní křesťany ze 

smíšených manželství, jak upřesňuje v druhé části verše. Pavlovo egō („já“) podtrhuje 

jeho apoštolskou autoritu, neboť zde nezná Pánův příkaz (rozdílně od vv. 10–11). 
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 Srov. SCHRAGE, Wolfgang: Der erste Brief an die Korinther. 1Kor 6,12–11,16. EKK 7/2, Zürich, 

1995, sv. 2., s. 102.  
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 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, 262, 269–270. 
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 Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 294. 
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 Srov. Herm. Mand. Commandments. 4.1.8. 
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 Srov. například HERODOTUS. Hist. 5.39. EURIPIDES. Andr. 973. PLUTARCH. Pomp. 44. 
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 Srov. ELLIOTT, John K. Paul‘s Teaching on Marriage in First Corinthians: Some Problems 

Reconsidered. In New Testament Studies 1972–1973, sv. 19, s. 219–225, s. 223–225. 
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Rabíni typicky rozlišovali své vlastní učení od učení autorit, které jim předcházely. 

„Ostatní“ jsou ti, kteří jsou ženatí/vdané s ne-křesťany. Ti jsou v situaci, kterou Pavel 

považuje za mimořádnou (srov. 7,39b).
305

 

„…jestliže má bratr ženu nevěřící a ta souhlasí, že bude bydlet s ním, ať ji 

nepropouští; a jestliže má žena muže nevěřícího a ten souhlasí bydlet s ní, ať muže 

nepropouští.“ Když Pavel uvažuje o případu smíšeného manželství, mluví zvlášť jak 

o mužích, tak o ženách. Hovoří o manželstvích, v nichž je pouze jeden či jedna 

křesťanem (křesťankou). V takových případech Pavel nedovoluje křesťanské polovičce 

započít rozvodní řízení, jestliže ten, který je z manželů nevěřící, chce v manželství 

zůstat. Pokud nevěřící neuznává autoritu „Pána“ (v. 10), bude jeho souhlas (v. 15a) 

podmínkou pro pokračování manželství. Afienai (propouštět) je zde užito v aktivu i pro 

ženu, což explicitně odkazuje na kontext řecko-římského světa, v němž mohla žena 

legálně iniciovat rozvod. 

Ačkoli Pavel pojednává o křesťanovi ženatém s ne-křesťankou a křesťance vdané 

s ne-křesťanem paralelním způsobem, jeho dvojdílná exhortace užívá 

nekomplementární výraz „bratr“ (adelfos) pro křesťanského manžela vůči křesťanské 

manželce – „žena“ (gynē).  

V obou částech exhortace Pavel mluví o ne-křesťanské polovičce jako 

o „nevěřící(m)“ (apiston – je dvojvýchodné přídavné jméno užívané ve stejném tvaru 

pro nevěřící ženu i nevěřícího muže). Je pravděpodobné, že adjektivum „věřící“ (pistos) 

a „nemající víru“ (apistos) patří do slovníku korintských, kteří jej užívali ke 

svému odlišení od ne-křesťanů.
306

 Mezi helénskými moralisty být „věřící, věrný“ 

(pistos) byla vlastnost, která měla existovat mezi přáteli. Jako taková tato adjektiva 

mohou znamenat pevnost vztahu spíš než křesťanskou víru. S výjimkou Gal 3,9, kde 

odkazují na Abraháma, Pavel neužívá adjektiva „věřící“ (pistos), aby označil věřícího 

křesťana. Pavel užívá slova „nevěřící“ (apistos) pouze v korintské korespondenci (srov. 

1 Kor 6,6; 7,12–15; 10,27; 14,22–24; 2 Kor 4,4; 6,14– 15).
307

 

Pavel jistě neužívá výraz apistos pro pozdější fenomén: osoby pokřtěné v dětství, 

které v dospělosti žiji „jako by Boha nebylo“.  

Sloveso syneudokein je vzniklé spojením syn (s, společně) a eudokein, které je samo 

složeninou předpony eu vyjadřující dobro, soulad a dokein (zdát se, myslet). Slovo 
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 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 270. 
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 Srov. DEMMING, Will. Paul on marrige and celibacy, s. 141-143. 
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 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 270-271. 
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bohaté významem je možné překládat i „společně harmonicky smýšlet“ nebo „být ve 

vzájemné shodě smýšlení“. Zde syneudokein vyjadřuje aktivní snahu a ochotu 

nevěřícího/nevěřící sdílet manželský život se svým křesťanským manželem.
308

 

 

V. 14 „Protože je posvěcen nevěřící muž skrze (věřící) ženu a nevěřící žena je 

posvěcena skrze bratra/věřícího muže…“ Poté co promluvil o nevěřícím manželovi, 

Pavel poskytuje vysvětlení (viz důvodové gar – „protože, proto, tedy“), proč by se žena 

neměla rozvádět s nevěřícím manželem. Logická následnost Pavlova argumentu, 

v němž důsledně uvádí muže před ženami a kdy již uvedl nevěřícího manžela, (v. 13) 

vyžaduje, aby Pavel prvně pojednal, proč se křesťanská manželka nemá rozvádět se 

svým ne-křesťanským manželem. Důvodem je, že nevěřící manžel je díky ní posvěcen, 

neboť skrze ni participuje na Boží smlouvě lidu. Tento důvod Pavel přebírá z židovské 

tradice, kde má manželka podíl na smluvených závazcích lidu skrze svého manžela.
309

 

Jeho výklad však vyjadřuje radikální pochopení rovnocenné osobní důstojnosti 

manželů. Pro Pavla se nevěřící manželka účastní na smluvním statutu svého manžela, 

ale i nevěřící manžel má účast na smluvním statusu své manželky (!). Protože ne-

křesťanská polovička byla učiněna svatou, není důvod, aby ji ta křesťanská zapudila. 

Oba manželé jsou jedním tělem (srov. Gn 2,24; 6,16) a společně jsou součástí svatého 

Božího lidu. Snad Pavel tímto reaguje na obavy korintských, že smíšené manželství 

působí poskvrnění křesťana.
310

 Pro dokreslení je dobré zmínit, že prakticky ve všech 

kulturách bylo exogamní manželství považováno za anomálií. 

Ve verši 14 se mezi rukopisy objevuje několik textových variant. Adelfos („bratr“) se 

obvykle nalézá ve starších majuskulních rukopisech (P
46

 A, B, C, D, F, G, P, Y), ale ,א ,

některé majuskulní a mnoho minuskulních čte „muž“ (andri) – očividně kvůli ladnější 

paralele. Různé manuskripty přidávají upřesnění – „věrný, věřící“ (tē pistē, tō pistō) 

                                                 
308

 Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 298. 
309

 „Asi ve stejné době, kdy Pavel píše korintským, rozvíjí se židovský manželský dokument (kĕtûbâ), 

který užíval jazyka posvěcení. Během obřadu měl ženich říci nevěstě „ty jsi učiněna svatou pro mě“ 
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Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 266. 
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 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 266–267. 
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manželce i manželovi. Tyto varianty jsou stylistické a nemají význam pro celkový 

smysl textu.
311

 

„Kdyby to tak nebylo, jejich děti by byly nečisté, kdežto jsou svaté.“ Přemýšlení 

o dětech je úzce spojeno s předcházejícím výrokem ve prospěch argumentu, že ne-

křesťanská polovička je posvěcena skrze křesťanskou polovičku. Jestliže by nebyli svatí 

manželé, jejich děti by byly nečisté. Děti však participují na svatosti lidu Božího kvůli 

svému synovskému či dceřinému vztahu ke křesťanskému rodiči. V judaismu děti 

proselytů byly podobně bona fide považovány za členy lidu Božího.
312

 V protikladu ke 

„svatý“ je kultický termín „nečistý“ (akatharta)
313

. Tento termín, který se vyskytuje 

jinde v Corpus Paulinum pouze v citaci Iz 52,11 (2 Kor 6,17), implikuje, že Pavlovo 

pojetí „svatosti“ je zde spíše kultické než etické.
314

 Svatost pak znamená, že někdo patří 

Bohu a je stavu shodném s Božím plánem stvoření.
315

 Fitzmyer se však odkazuje se na 

Murphy-O’Connora domnívá, že zde užité pojetí svatosti je více etické.
316

 

 

V. 15 „Jestliže se však nevěřící odlučuje, ať je odloučen…“ V poznámce 

promýšlející všechny myslitelné případy (srov. vv. 11.21) Pavel mluví ke křesťanskému 
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 Murphy-O’Connor tvrdí, že Pavel užívá slovo hagios dvěma způsoby: 1) označující „svatost“ jako 
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profánního a hříšného světa (Řím 6,22); 2) označuje „svatost“ jako způsob jednání – tak v 1 Kor 7,34 
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MURPHY O’CONNOR, Jerome. Keys to First Corinthians. Oxford: Oxford University Press, 2009, 
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rodičů a tak mohou sdílet svatost rodičů. Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor 

Yale Bible, s. 301. 
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manželovi či manželce, jehož ne-křesťanský manžel/manželka (dvojvýchodné přídavné 

jméno apistos označuje muže i ženu jako ve verši 14) nechce zůstat v manželství 

s křesťanem neofytou. V takovém případě křesťanská polovička dostává pokyn nechat 

ne-křesťanského partnera odejít. Tak Pavel upřesňuje v. 12 a připouští úplný rozvod 

v případě, že nevěřící strana opouští svou křesťanskou polovičku nebo ji dá rozvodový 

lístek (srov. Ez 10,3.19). 

„…bratr nebo sestra nejsou v takových případech podrobeni (tímto svazkem) 

…“ Protože verš 15 je podmínkovým souvětím, očekáváme u verše 15b konjunktiv. 

Ten zde však není použit, proto vyvstává otázka o vztahu věty 15b k větám 15a a 15c. 

Fakt, že je zde užito sloveso douloun (zotročit, podrobit) a zmínka o otroctví se 

objevuje dále ve vv. 17–24, může svádět k domněnce, že 15b věta uvádí „spíš to, co 

následuje než to, co předchází“.
317

 Ale v. 16 je úžeji spojen s vv. 12–15a, a proto je lépe 

v. 15b vztáhnout k tomu, co předchází; rovněž vztažné zájmenné slovní spojení en tois 

toioutois („v takových případech“) implikuje vztah k tomu, co Pavel již řekl. Může se 

zdát zvláštní, že Pavel spojuje manželství s otroctvím, takové spojení vytváří ovšem už 

stoici, kynici nebo i Filon Alexandrijský.
318

  

Pavel explicitně neříká, že křesťan může znovu vstoupit do manželství (křesťan by 

mohl být osvobozen jen od společného soužití). Sociální okolnosti jeho dnů jak 

u helénistické tak židovské skupiny byly však takové, že nový sňatek byl 

pravděpodobně možný.
319

 Pro toto by také hovořil fakt, že opakem otroctví (douloun) je 

stav svobodný, a pozdější autoritativní interpretace církve umožňující nový sňatek.
320

 

„…– Bůh vás povolal v pokoji.“ Touto úsečnou větou se Pavel vrací k hlavní linii 

své myšlenky – důvodu, proč by křesťan neměl odmítat ne-křesťanskou polovičku. 

„Bůh vás povolal v pokoji.“ nebo „k pokoji“, když předložce en rozumíme jako 

zaměnitelné s eis
321

.  
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 Srov. ČEP. 
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Problémem je rozhodnout, zda tato věta má být spojena s tím, co předchází nebo 

s tím, co následuje; s tím souvisí způsob, jakým přeložíme de (ale; a; nebo se 

nepřekládá): buď jej přeložíme v odporovacím smyslu, a pak jej spojujeme s větou 

další, anebo jej chápeme jako spojku s tím, co předcházelo a nepřekládáme jej.
322

 Pokoj 

tak vzniká buď rozlukou (což se může zdát paradoxní, ale zvážíme-li případy domácího 

násilí, uvědomíme si, že rozluka bývá osvobozením), nebo snahou přivést druhého ke 

spáse (jak říká další verš).  

Povolání v pokoji má trvalé účinky (což dokládá sloveso v perfektním tvaru: 

keklēken). Pokoj sám je Boží dar (1,3; 14,33). Pavlovo pochopení „pokoje“ přejímá jak 

starozákonní pojetí šálôm, tak novozákonní. Starozákonní představa pokoje zahrnuje 

manželské blaho těch, kterým Bůh požehnal božským pokojem. Pokoj je řád stvoření 

vedený k naplnění. Boží volání zahrnuje složku manželského blaha a stability.
323

 

Novozákonní pokoj však nutně prostupuje i nepříjemně křižující moment (srov. Mt 

10,34) a naplnění až v eschatonu (srov. Mt 5,9 z Blahoslavenství, která jsou obecně 

laděna silně eschatologicky). 

  

V. 16 „Vždyť co víš, ženo, zdali zachráníš (svého) muže? Nebo co víš, muži, 

zdali zachráníš (svou) ženu?“ Pavel přechází od stylu logické argumentace ve třetí 

osobě ke stylu diatriby s dvojicí rétorických otázek. Pár otázek spojených spojkou 

ē (nebo) odráží Pavlovo ustavičné zohledňování jak muže, tak ženy při řešení otázkek 

sexuality a manželství. Ze skutečnosti, že první otázka je adresována ženě (srov. v. 13) 

můžeme usuzovat, že křesťanské ženy v Korintě měly větší sklon usilovat o rozvod 

(srov. v. 10). 

Verš 16 je teoreticky možné interpretovat pesimisticky, nebo optimisticky. 

Pesimistické čtení textu je obecně přijímáno těmi, kdo berou vv. 15c–16 za Pavlovo 

vysvětlení, pokud jde o to, proč křesťanský manžel má dovolit ne-křesťanskému 

partnerovi, odejít (přičemž „pokoj“ vnímají především ve SZ smyslu). Toto čtení textu 

by implikovalo, že naděje pro obrácení nevěřící polovičky není dostatečný důvod pro 

zůstávání ve smíšeném manželství. Tak by Pavel říkal: „Nemůžeš si být vůbec jistý/á, 

zda tvoje ne-křesťanská polovička se někdy stane křesťanem/kou, proto ji nech odejít.“    

Optimistické čtení vnímá Pavlovy otázky jako závěrečné povzbuzení, které má 

křesťanský manžel/manželka zvážit předtím, než nechá ne-křesťanskou polovičku odejít 
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 Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 302. 
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 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 267. 
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– jejich trvající soužití a sňatek může, za určitých okolností, skýtat naději ke konverzi 

nevěřícího.
324

 

Optimistické čtení zastával J. B. Lightfoot, který upozorňoval na význam idiomu ti 

oidas/oiden ei, který nezdůrazňuje pochybnost, ale vyjadřuje naději. Podporoval to 

uváděním citací ze LXX (2 Sam12,22; Est 4,14; Jon 3,9; Joel 2,14).
325

 Optimistický 

výklad převzal také Joachim Jeremias. Tak by se podobal tento verš myšlence z 1Pt 

3,1b–2, který rovněž povzbuzuje manželky ve smíšených manželství k setrvání 

s nevěřícími muži. Pavel si je však vědom, že mohou nastat situace, kdy harmonické 

soužití není možné (v. 15), proto se domnívám, že v. 16 je třeba vnímat pouze jako 

nabídku k náročnější cestě.  

Pavlova gramatika připouští optimistické i pesimistické čtení. BK, ČEP, JB 

a zejména ČSP připouští spíše optimistické čtení, ČKP je v linii čtení pesimistického, 

aby posílil platnost Privilegia Paulina.
326

  

Protože je tento verš formulovaný obecně: „ženo […] muži“ může být vztažen na 

všechna manželství křesťanů – každé manželství křesťana má spásný charakter.
327

 

 

V. 17 „Nicméně každému, jak přidělil Pán – každého, jak Bůh povolal, takto ať 

chodí;…“ Tímto veršem Pavel začíná novou podjednotku (vv. 17–24), v které mluví 

o křesťanském povolání. Povoláním však Pavel nemíní konkrétní životní stav jako my 

dnes, ale povolání Kristem k víře (srov. 1,9); to čemu my dnes říkáme povolání, Pavel 

nazývá „dar“ (srov. v. 7; kap. 12). Stabilitu, ke které zde Pavel vyzývá, zdůrazní ještě 

dvakrát ve verších 20 a 24.  

Gramatická konstrukce verše je komplikovaná. Verš začíná „nicméně“ (ei mē) 

následovaným čtyřmi vztažnými větami. První dvě vztažné věty s „jako“ (hōs) jsou ve 

funkci přístavku k další větě – „takto ať chodí“. Důraz je na „jeden každý“ (hekastō). 

Čtvrtá souvztažná věta s „takto“ (houtos) se vztahuje k celému souvětí.  

Přestože dvě věty verše 17a–b jsou přístavkem k další větě, nejsou s další větou 

synonymní. Od začátku dopisu (1,1–9) Pavel uvádí do spojitosti povolání své 

i komunity: jak s Bohem (tj. Otcem), tak s Pánem Ježíšem. Povolání pochází od Boha. 
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Ti, kdo odpovídají na povolání, tak dělají v podřízenosti Pánu Ježíši. Několik málo 

manuskriptů (א, B, a opravený P
46

) čtou sloveso „přidělil“ v perfektu (memeriken), ale 

to se jeví jako oprava opisovačů pod vlivem perfektního keklēken („povolal“). Povolání 

má trvající důsledky (což by zdůraznilo perfektum), ale zde chce Apoštol zdůraznit 

situaci okamžiku povolání, kdy každý křesťan přijal autoritu Ježíše, což podtrhl užitím 

aoristu emerisen („přidělil“). Sloveso „přidělit“ společně se zájmenným přídavným 

jménem „každý“ podtrhuje osobitost každého křesťanského společenského stavu. 

Celková společenská struktura, v níž každý má specifické společenské místo vzhledem 

k pohlaví, národnosti a stavu, je podřízena vládě Ježíše – Pána. 

Rozkazovací věta „tak ať chodí“ ve třetí osobě jednotného čísla (musíme ji přeložit 

konjunktivem, protože takový tvar moderní čeština nemá) je nejdůležitější z celého 

souvětí. Její přítomný tvar implikuje, že Pavel mluví o nepřetržitém určování života spíš 

než o jediném činu; jeho jednotné číslo dále zdůrazňuje individuální odpovědnost. 

Počáteční a souřadicí „tak“ (houtōs) evokuje různé životní situace členů komunity, kteří 

mají uspořádávat své životy podle stavu a společenských okolností, které jim byly 

přiděleny.  

Sloveso „chodí“ (peripateitō) je výraz, který odráží židovské užití, v němž sloveso 

„jít“ (Hălākâ) je typicky užito pro lidské chování – zvlášť pro chování, které je podle 

zákona Božího (srov. 1 Sol 2,12; 4,1; Gal 5,16). Pavlovo užití tohoto slovesa připravuje 

půdu odkazu na Boží přikázání (v. 19) a jeho vlastnímu autoritativnímu prohlášení 

o tom, jak má člověk žít (7,17d). 

„…a takto nařizuji/učím ve všech církvích.“ Pavel hlásání evangelia doprovázel 

morální parenesí, která vybízela ty, kdo přijali jeho zvěst, aby uváděli své životy 

v soulad s Boží vůlí, kterou je volá do svého království. V 1 Sol 2,12 Pavel také používá 

slovesa peripatei a kalein a připomíná společenství, jak je vyzýval k uspořádávání jejich 

životů způsobem, který je hodný Boha, který je povolal do svého království.
328

  

Některé majuskulní rukopisy (D*, F, G) čtou pod vlivem 4,17 didaskō – „učím“ 

místo „nařizuji“.
329

  

 

V. 18 „Někdo povolaný obřezaný, ať si nenechává natáhnout (předkožku);…“ 

Toto je první případ společenského stavu, který není rozhodující pro povolání Kristem. 
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Pavel postupně ukazuje, že pro přijetí milosti povolání není důležitá národnost, 

společenský stav ani stav životní (srov. Gal 3,28). 

Natáhnutí předkožky (mē epispasthō – představuje hapax v NZ) byl druh operace 

určené k obnovení předkožky u těch, kteří byli obřezáni.
330

 Po Antiochovi IV. Epifanovi 

(r. 175 – 164 př. Kr.), který se pokusil vnutit helénskou kulturu Židům, se v židovské 

literatuře začínají objevovat zmínky o Židech, kteří podstoupili natáhnutí předkožky za 

účelem připodobnění pohanům. Šlo především o mladé židovské muže, kteří se toužili 

účastnit řeckých atletických událostí, kde byla nahota běžnou. Tyto situace v Korintě 

nebyly nahodilé, protože se v něm pravidelně konaly tzv. Isthmické hry (všehelénské 

hry antického Řecka pořádané na korintském Isthmu).  

O těch, kteří onu operaci podstupovali, 1 Mak 1,15 říká: „činili se neobřezanými“ 

(akrobystias).
331

 Zrušení známek obřízky se, podle židovské tradice, rovnalo odmítnutí 

smlouvy, kterou Bůh učinil se svým lidem.
332

 Podle apokryfní Závěti Mojžíšovy jedno 

z muk krále světských králů bude, že uloží židům, aby „jejich mladí synové byli řezáni 

lékaři za účelem navrácení předkožek“.
333

 Pavlova relativizace obřízky tedy musela být 

pro židy velice pohoršující. 

„…někdo povolaný v předkožce, ať není obřezáván.“ Poté co Apoštol promluvil 

o Židech, vyjadřuje paralelní výrok k pohanům. Povolaný „v předkožce“ (en akrobystia 

– se nalézá pouze v řecké bibli a v NZ – srov. Řím 2 – 4) je pohan. V Mišně slovo 

„neobřezaný“ je užito jako „jméno pro pohany“.
334

 Na jiném místě Pavel potvrzuje 

výhody přibývající židům, kteří jsou obřezáni (Řím 3,1–2; srov. Řím 9,4–5). Apoštol 

ovšem zdůrazňuje, že podstatná je obřízka srdce (Řím 2,29) a že ti, kdo jsou obřezáni, 

jsou vázáni zachovávat celou Tóru (viz Řím 2,25–29; Gal 5,2). Pohano-křesťané, podle 

Pavla, obřízku nepotřebují (srov. Sk 15,1–2; Gal 2,3; 5,11).
335

  

 

V. 19 „Obřízka není nic, ani předkožka není nic,…“ Pavlův základní postoj je: ani 

obřízka, ani její neprovedení nepřináší spásu (srov. poselství Gal a Řím). „V Kristu 

Ježíši nemá význam ani obřízka ani předkožka,“ (Gal 5,6; srov. 6,15). Co má význam, 

je „víra jednající skrze lásku“ (Gal 5,6). A dále v listu Galaťanům Pavel poznamená, že 

obřízka ani předkožka (nic) není, ale nové stvoření. (Gal 6,15). V dopise Římanům – 
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 Srov. CELSUS, Aulus Cornelius. De Medicina 7.25.1.  
331

 Viz také JOSEPHUS. Ant. 12.241; Babylonský Talmud passim. 
332

 Srov. t. Šabb. 15,9. M. Ned. 4,11. 
333

 T. Mos. 8,3. 
334

 M. Ned. 4,11 odkazuje na Jer 9,26; srov. 1 Sam 17,36. 
335

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 283–284. 



 

85 

který řeší závaznost Zákona – Pavel rozvine argument pro to, že obřízka k získání spásy 

nemá význam (Řím 3,27 – 4,12). Jako žid by Pavel měl smýšlet jinak, protože věděl, že 

Bůh přikázal Abrahámovi a jeho potomkům: „Každý mezi vámi, kdo je mužského 

pohlaví, bude obřezán.“ (Gn 17,10c).
336

  

„…ale zachovávání přikázání Božích.“ Tato slova jsou podobná s povzbuzením 

z v. 17, aby korintští uspořádávali své životy („ať chodí“) způsobem, který je v souladu 

s jejich povoláním od Boha, a také s Pavlovou budoucí výzvou, aby nebyli otroky lidí 

(v. 23). „Zachovávání přikázání Božích“ je terminus technicus, který Pavel jinde 

neužívá (srov. 1 Tim 6,14; Mt 19,17; Jan 14,15.21. 24; 15,10; 1 Jan 2,3,4; 3,22.24; Zj 

12,17; 14,12). Apoštol jinde o „přikázáních“ píše pouze v Řím 7,13–20 a 13,9, kde 

„přikázání“ znamenají předpisy Desatera. Mezi přikázáními byla i obřízka (srov. Gn 

17,9–13), ale Duch svatý ukázal, že pro křesťany není zavazující (srov. Gal 2,1–10; Sk 

15,5–12). Podle Pavla dodržování přikázání náleží životu židů.
337

 

 

V. 20 „Každý v tom povolání, kterým byl povolán, v tom ať zůstane.“ Manuel 

Orge nazývá toto pastorálním principem statutu quo.
338

 Přestože „povolání“ (klēsis) 

a příbuzné sloveso „volat“ (kalein) jsou typicky Pavlem užívány jako náboženské 

pozvání, jímž je povolání Boží v Kristu skrze hlásání evangelia,
339

 mnoho exegetů se 

domnívá, že zde význam slova „povolání“ je zvláštní místo člověka v životě.
340

 To by 

byla jedinečná výjimka v užívání smyslu tohoto slova v NZ – blízká významově tomu, 

jak slovu dnes rozumíme my.
341

 Zdá se však vhodnější dát podstatnému jménu stejný 

význam, který má i jinde v Pavlových listech (např. 1,9; Řím 11,29; Fil 3,14). Pavel 

vybízí křesťany z Korintu, aby zůstali oddáni tomu křesťanskému povolání, ke kterému 

byli povoláni. Toto povolání je adresováno křesťanům v různých společenských 

podmínkách a stavech.
342

  

 

V. 21 „Byl jsi povolán (jako) otrok? Nestarej se (o to);…“ První věta (v. 21a) 

může být otázka nebo neúplná část podmínkové věty, k níž je v. 21b závětím – pak dává 
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stejnou odpověď jako vv. 18–19.
343

 Pavlovo mē soi meletō znamená „nestarej se (o to)“, 

„nedbej (na to)“, nebo „netrap se (tím)“.
344

 V dochovalé korespondenci užívá slovesa 

melein jinde pouze ve verši 9,9. 

„…ale i když se můžeš stát svobodným, raději (toho) použij.“ Tato podmínková 

věta Pavlova tvrzení se podobá veršům 18a, 18c, 21a. Hlavní věta podmínkového 

souvětí „spíše toho užij“ (mallon chrēsai) je neúplná fráze, která byla a stále je crux 

exegetum. Sloveso nemá předmět. Technicky je Pavlova konstrukce příkladem 

brachylogie (úsečného vyjadření), vynechávky, která zkracuje na ty prvky, které jsou 

nezbytné pro předání myšlenky. Není však jasné, zda Pavel vybízí otroky, aby využili 

možnosti stát se svobodnými (s eleutheria jako nevyřčeným předmětem slovesa)
345

, 

nebo vybízí otroky, aby užívali své otroctví a odmítli jít na svobodu (s douleia jako 

nevyřčeným předmětem)
 346

. 

Gramatika věty se zdá, že implikuje prvně jmenovanou variantu – chrēsai je 

v aoristu, a ne presentu, který by mluvil pro druhou variantu.
347

 Širší kontext však 

vyžáduje druhou interpretaci: osvobozené osoby mají být spokojeny se svou svobodou a 

otroci se svým otroctvím (srov. 1 Tim 6,2).
348

  Nejranější svědectví o aplikaci slovesa 

„užít“ ve vztahu k otroctví nezávisle na Pavlově úzu je apokryfní židovský životopis 

datovaný od prvního do třetího století po Kr. popisující Jozua, který, jako člen svého 

rodu, nebyl otrokem, ale „užil (chrēsthai) svého poddanství – znalostí svého [Mojžíše], 

jehož služebníkem byl“.
349

  

Sloveso chrēsthai („užívat“) je užito bez gramatického předmětu Pavlem pouze 

v 7,21; někdy znamená „žít v souladu s“ (tak 27x u Josefa Fláviova).
350
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All‘ ei kai („ale i když“) překládám odporovacím způsobem
351

 a kloním se spíše 

k druhé variantě. Domnívám se, že Pavel povzbuzuje k setrvání v tom stavu, v jakém 

byl člověk povolán – ve stavu otroctví. Je to nepochopitelné? Zřejmě jen 

z emancipovaného pohledu naší doby a našeho porozumění otroctví. V helénském světě 

však otroctví nejenže nebylo považováno za špatné a nelegální, ale přinášelo dokonce 

jisté výhody. Otrok měl jistotu ochrany, stravy a určité péče. Zcela nad naše chápání je, 

že se někteří otroci děsili propuštění na svobodu.
352

 A že otroci byli jen nedůležití lidé? 

Někteří otroci byli výše postavení než svobodní z nižší třídy. Jsou doklady o tom, že 

otroky byli filozofové (Epiktetus, Cornutus), učitelé (Verrius Flacus, Polybius), 

spisovatelé (Faedrus), guvernéři (Felix; srov. Sk 24) a lékaři. Otroci mohli mít i vlastní 

majetek. Poněkud hůře se však měli otroci v římském světě – ti o osvobození i sami 

usilovali.
353

 

 

V. 22 „Neboť ten, který byl v Pánu povolán (jsa) otrok, je Pánův propuštěnec. 

Podobně ten, který byl povolán jsa svobodný, je otrok Kristův.“ Pavlova chiastická 

struktura vyúsťuje v překvapivý paradox. Vyjádření „otrok Kristův“ je hapax v NZ; na 

jiném místě Pavel říká „patříte Kristu“ (3,23); o sloužení Bohu Pavel píše často (Řím 

1,25; 12,11; 14,18; 1 Sol 1,9). V Pavlově společenském světě, kde bylo mnoho lidí 

otroky, otázka, zda člověk je, či není otrokem, zřejmě nebyla tak důležitá. Důležitější 

bylo, čí otrokem člověk byl.
354

 

 „Pán“ (Kyrios) je Pavlův preferovaný christologický titul. Pavel jím v teologické 

souvislosti míní toho, který vstal a na jehož parusii čekáme; v parenetické souvislosti 

jím míní Pánovu autoritu nad jeho lidem. V perikopě 7,17–24 bychom neměli 

přehlédnout společenský význam tohoto výrazu. Pán (kyrios) byl někdo, kdo měl otroky 

(douloi) – „pán“ a „otroci“ jsou společensky souvztažné výrazy.
355

  

V římském světě Pavlovy doby otrok, který byl propuštěn z otroctví, se stal 

osvobozenec (apeleutheros) a změnil se vztah s jeho dřívějším pánem (kyrios), který se 

stal jeho patronem (patronus). Události osvobození Pavel užívá jako analogii: otrok 

povolaný Kristem může být otrokem světského pána, ale získává status osvobozeného 
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díky Kristu, protože ho osvobodil od „sil temnoty, otrokářů tohoto věku“.
356

 Jako otrok 

by měl nadále sloužit svému světskému pánu, ale s novou – křesťanskou motivací (srov. 

Kol 3,23). Svobodný, který odpovídá na Pánovo povolání, se stává „otrok Kristův“ 

(doulos Christou) – toto označení používá Pavel i pro sebe (srov. Řím 1,1; Gal 1,10; 

Fil 1,1) a jiní raní křesťané rovněž (Jak 1,1; 2 Pt 1,1; Jd 1). Důvodem pro toto označení 

je poddanost vzkříšenému Pánu.
357

  

 

V. 23 „Byli jste koupeni za cenu;“ Pavel vytváří narážku na praxi propouštění 

otroků na svobodu. Ve verši 6,20 Pavel užívá také vyjádření timēs ēgorasthēte 

(„koupeni za cenu“ – viz podobné užití složeného slova exagoradzō v Gal 3,13; 4,5). 

V předešlé kapitole Apoštol řekl, že od chvíle, kdy křesťané byli koupeni a bylo za ně 

zaplaceno, nemohou užívat svá těla, jak se jim zlíbí (smilnit s prostitutkou). Pavlova 

narážka na obřad posvátného propuštění z otroctví dává Pavlově exhortaci břitkost: 

„nebuďte otroky lidí“. Jak jindy i zde Pavel zakládá imperativ svého povzbuzení na 

indikativu Božího jednání. Věta „Byli jste koupeni za cenu;“ odkazuje na Kristovu smrt 

na kříži, kterou nás křesťany On vykupuje z otroctví hříchu. 

„…nebuďte otroky lidí.“ Toto povzbuzení předkládá dvojnásobný paradox. 

Křesťané nejsou otroci, ale jsou svobodní; nepatří jiným lidem, ale Pánu. „Nebuďte 

otroky lidí“, připomíná křesťanům v Korintě jejich nový – a nejzásadnější – stav 

v Pánu.  

Někteří svobodní občané v řecko-římské společnosti prodali sami sebe do otroctví. 

Někdy to učinili, aby si zajistili první peculium (mzdu otroka), a aby jako otroci mohli 

později použít zajištění lepší ekonomické situace a stát se opět svobodnými; v jiných 

případech se prodali do otroctví, aby obdrželi výhodné pozice (např. oikonomos) či 

sociální stav. Klement Římský (1. st. po Kr.) znal tyto praktiky „sebe-zotročení“ 

a považoval je za ušlechtilé, pokud byly prováděny za účelem získání prostředků pro 

nezaopatřené osoby.
358

  

 

 V. 24 „Každý v čem byl povolán, bratři, ať zůstává před Bohem.“ Pavlovo 

závěrečné vybídnutí je opětnou odbočkou a inkluzí s v. 17. Potřetí opakuje princip 

stability, ale na rozdíl od veršů 17 a 20 zde nezmiňuje podstatné jméno „povolání“ 
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(klēsis). Apoštolovo charakteristické „bratři“ neobyčejně nestojí na začátku vybídnutí, 

ale přidává důraz k závěrečnému povzbuzení. Množné číslo dává závěrečnému 

vybídnutí charakter shrnutí. Každý zvlášť i všichni křesťané mají zůstat v tom povolání, 

ke kterému byli povoláni. Pavlův odkaz na Boha (Theos) připomíná zmínku o Bohu 

z verše 17 a kontrastuje s pouhými lidmi verše 23.
359

  

 

V. 25 „O pannách pak…“ Spojení peri de („o tom pak“ – srov. 7,1; 8,1) začíná 

nové téma a druhou velkou podjednotku kapitoly o těch, kteří nežijí v manželství. 

Zpodstatnělé přídavné jméno parthenos (panna) se ve verších 25–40 vyskytuje šestkrát; 

jinde ho Pavel užívá pouze jednou (2 Kor 11,2). Výraz parthenos se obecně vztahuje na 

ženu, která nevstoupila do manželství a předpokládalo se u ní biologické panenství 

(srov. LXX Lv 21,3; Sd 21,12). NZ (Zj 14,4) a další literatura také užívají parthenos ve 

vztahu k muži, který ještě neměl sexuální styk.
360

  

Slovem parthenos Pavel ve verších 28, 34, 36, 37 a 38 označuje ženu – v těchto 

verších je podstatné jméno vždy v singuláru a s určitým členem v ženském rodě. 

V perikopě jako celku (vv. 25–40) přesto Pavel pojednává otázku, která se vztahuje na 

neženaté muže i na neprovdané ženy. Exegeté od dob Theodora z Mopsuestie (r. 350 – 

429) často rozumí Pavlově radě v širším smyslu, protože, v této perikopě věnované 

pannám se: v. 26 významem vztahuje k anthrōpos („člověk“), veršem 27a Pavel 

oslovuje manžela, verši 27b a 28 oslovuje neženatého, ve verši 32 mluví o neženatém 

(ho agamos) a ve verši 33 o ženatém. Z těchto důvodu se setkáváme i s opodstatněným 

překladem: „neprovdaným“ (srov. ČEP; RSV).
361

  

„…příkaz Páně nemám, dávám však (svůj) názor jako ten, který je Pánovým 

slitováním věrohodný.“ Pavlův „názor“ (gnōmē) se opírá o mravní zásadu z verše 26: 

„je dobré člověku“, který je paralelní s výrazem nalézajícím se ve verši 1: „dobré je 

člověku, aby se nedotýkal ženy“. Tyto paralelní fráze identifikují verše 1–16 a 25–40 

jako vzájemně se doplňující pasáže, které vytváří dyptych. V 7,1–16 Pavel probírá, co je 

dobré pro ty, kteří vstoupili do manželství a v 7,25–40 probírá, co je dobré pro ty, kteří 

do manželství nevstoupili.
362
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Pavel svůj názor sděluje ve své korespondenci i na jiných místech (srov. 1,10; 2 Kor 

8,10; Flm 14). Na rozdíl od verše 10 nyní nezná žádný příkaz Pána. Apoštol je zvyklý 

pečlivě rozlišovat mezi tím, co říká z pověření Pána, a tím, co říká z vlastní autority 

(srov. 7,10.12). Také ostře rozlišuje mezi tím, co je řečeno jako epitagēn (příkaz, 

předpis, nařízení; srov. 7,6; Řím 16,26; 2 Kor 8,8–10), a tím, co je řečeno na základě 

jiné autority než Boží. Ve verši 25 Pavel prohlašuje, že rada, kterou bude rozvíjet, je 

jeho gnōmē, („názor, mínění“). Autorita Pána je ovšem prvořadá. 

V rétorickém užití slovo „názor“ bylo jasně odlišné od pouhého osobního mínění 

(doxa). Dva výrazy – gnōmē a doxa – určují rozdílný druh rétorického důkazu.
363

 

Gnōmē byla stručně vyjádřeným principem či pravidlem chování. V úzu Thukydida 

a dalších helénských autorů gnōmē znamenala rozhodnutí učiněné s jistým stupněm 

neústupnosti – návrh s určitým závazkem.  Takto se ve školách artikulovaly mravní 

zásady pravidel chování, aby se snadno zapamatovaly. V rétorice tato pravidla sloužila 

jako druh důkazu. Zvážíme-li tyto souvislosti, musíme odmítnout zjemňující překlad 

„mínění“, neboť gnōmē jako „názor“ má významově blíže spíše k úsudku, rozhodnutí či 

dokonce maximě chování.
364

  

Pavel poznává, že jeho vlastní úřad (jako jeho spolupracovníků) je založen na 

pokračování v jednání Boží milosti (srov. 2 Kor 4,1; 1 Tim 1,13.16). Pavlovo potvrzení, 

že je věrohodný, je nezvyklé (srov. 4,2), ale posiluje kvalitu jeho ethos argumentu.
365

  

Fakt, že Pavel vyslovuje „(svůj) názor“, nesmíme přehlédnout. Nyní k nám mluví 

ten, který přijal povolání panictví pro Boží království. Je zcela logické, že ho sám 

zakouší jako „lepší“ (v. 38). Pavel se domnívá, že je toto povolání lepší pro všechny, ač 

sám respektuje individuality (srov. vv. 7.9.35). Povolání k panenství je skutečně pro 

všechny, ale v jiném smyslu, než zde lidský autor vyjadřuje.
366

 Postupně Duch svatý 

ukázal, že pro každého je lepší to, co lépe odpovídá jeho osobnímu povolání.
367
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V. 26 „Domnívám se tedy, že je dobré kvůli nouzi, která nastala,…“  

V dobách, kdy vznikaly apokalyptické spisy, slovo anagkē („nouze“) popisovalo 

nastávající zlom či utrpení (srov. Lk 21,23; 2 Kor 6,4).
368

 Anagkē však nemá nezbytně 

eschatologický význam. Pavel ho užívá, aby ukázal různé strastiplné situace (7,37; 9,16; 

srov. Řím 13,5; 2 Kor 6,4; 9,7; 12,10; 1 Sol 3,7). Bradley B. Blue anagkē vysvětluje 

hladem v polovině století v Korintě, O. Larry Yarbrough neschopností ovládat sexuální 

touhu (srov. 7,2.9). Pavel by tak dával neženatým/nevdaným křesťanům v Korintě 

praktickou radu v rámci životních problémů. Kvůli trápením tohoto světa je vhodnější 

se neženit/nevdávat. Poté však Pavel mluví o nastávající parusii ve verši 29 a mnozí 

komentátoři jsou názoru, že „nouze, která nastala“ (v. 26), je eschatologické trápení 

(srov. rány popsané v knize Zjevení). Tato motivace pro celibát nachází paralelu 

v životě proroka Jeremiáše, kterého Hospodin varoval, aby si nebral manželku kvůli 

zkáze přicházející na zemi (Jer 16,2–4).
369

 

Participium perfekta enestēkōs („která nastala“) může mít také význam „nynější“, 

„nastávající“ (srov. 3,22; Řím 8,38; Gal 1,4; Žid 9,9).
370

 Já však participium překládám 

dokonavě vzhledem k větší doslovnosti a verši 31, kde Pavel říká, že „pomíjí podoba 

tohoto světa“ – (paragei) je v přítomném čase, což naznačuje, že proměna světa již 

probíhá. 

Pavel poskytuje důvod pro zopakování principu stability z veršů 17.20 a 24: „kvůli 

nouzi, která nastala“. Pavlovo „toto“ (touto) naznačuje, že Pavel mluví o něčem, co je 

Korinťanům dobře známé; „Domnívám se“ naznačuje dobře ukotvený názor.  

„…že (je) dobré člověku, aby byl takto.“ Pavel zde používá kalon („dobré“) 

v podobném smyslu jako ve verších 5,6; 7,1.8; 9,15 (srov. Řím 14,21; Gal 4,18). Tato 

věta je vytvořená jako opozitum k sloganu z verše 7,1. Z kontextu korintského sloganu 

je jasné, že sexuálně neurčené anthrōpos („člověk“) vztahovali na muže. V odpovědi na 

slogan (vv. 2nn) však Pavel hovoří k oběma pohlavím – oba manželé mají stejnou 
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odpovědnost. Při opakování vyjádření z verše 7,1 ve verši 25 Pavel začíná ukázku 

platnosti své mravní zásady na případech obou pohlaví.
371

  

 

V. 27 „Byl jsi přivázán k ženě? Nehledej rozluku. Byl jsi odvázán od ženy? 

Nehledej ženu.“ Pavlův bez-spojkový styl vytváří silný rétorický efekt (srov. vv. 18 a 

21). Nepřítomnost spojek dodává slovům údernosti. Dvě části recipročního vybídnutí 

jsou spojeny jednoduchou terminologií. Pavel užívá rétorický nástroj anastrofy: slova 

stejného kořene uzavírají první část Pavlovy dvoj-exhortace (lysin – „rozluka“ je hapax 

v NZ) a uvádí druhou část (lelysai – „byl jsi odvázán“).
372

 Tato Pavlova slova jsou 

adresována všem, kteří dosáhli dospělosti: manželům, pannám a panicům, vdovám 

a vdovcům i starým mládencům. Pavel zde odrazuje od vstupu do manželství – 

důvodem je „nouze, která nastala“ (v. 26), neboť ona pravděpodobně znemožní naplnit 

závazky manželství (srov. Jer 16,2–4).
373

 

Poté, co Pavel již psal o rozluce v 7,11b, může ve verši 27b vybízet muže, kteří jsou 

zasnoubení, aby zůstali věrní svým snubním závazkum.
374

 Ač Pavel promýšlí případ 

muže, vzhledem k předcházející exhortaci (srov. vv. 10–16) je jisté, že žen se jeho slova 

také týkají.   

 

V. 28 „Ale i když se oženíš, nehřešíš. A když se panna vdá, nehřeší;…“  

Tato podmínková věta je neobvyklá, protože předvětí vyjadřuje přítomnou obecnou 

podmínku (ean s konj. gamēsēs [které však také může být futurum]), ale v závětí je ouk 

hēmartes („nehřeší“), které je aoristem proleptickým nebo aoristem futura
375

.  

Podmínkové věty odráží Pavlův kazuistický přístup k otázkám manželství 

a sexuality. Tato věta je odbočením z celkového argumentu (srov. vv. 9a.15a.21b). 

Druhá osoba jednotného čísla v první větě pokračuje přímým oslovením, které Pavel 

začal již ve verši 27. Osoby, které se žení/vdávají, nehřeší; avšak muži, kteří užívají 

služeb prostitutek, hřeší proti svým vlastním tělům (srov. 6,18).
376
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Zmínka o nevdané ženě v druhé větě dále rozvádí Pavlovo reciproční pojednání 

o sexualitě (7,2–4.8–14.32–35). To, že mluví o ženě jako té, která „se vdá“ spíš než jako 

„té, která je vdávána“ (v pasivu; srov. Lk 20,34–35), je rovněž významné pro rovnost 

ženy. 

„…ale takoví budou mít tíseň v těle;…“ Pavel často píše o „tísni“ (thlipsis) – 

nejčastěji ve vztahu k eschatologickým trápením (2 Kor 2,4; 12,7
 
).

377
 Tento výraz je 

hapax v 1 Kor. Thlipsis je specifikováno slovním spojením tē sarki („v těle“), které 

označuje hříchem narušenou lidskou přirozenost (srov. 6,16).
378

 

Ze spojení thlipsis tē sarki se zdá, že manželský život přináší proti panenskému 

nutně „tíseň v těle“. V Kol 1,24 se však říká: „Nyní se raduji v utrpeních za vás 

a doplňuji, co je potřebné tísní Kristových, v mém těle (tōn thlipseōn tū Christū en tē 

sarki mū) za jeho tělo – to je církev.“ Pavel jsa panic pro Boží království také 

podstupuje tíseň v těle (!) (ať je autorem věty nebo ne). Panický a panenský stav je tedy 

rovněž spojen s „tísní v těle“, která má však zřejmě jiný charakter než v případě 

manželského stavu. Pavel tedy preferuje tíseň stavu panického, což zřejmě souvisí 

s jeho představou, že korintští manželé budou jeden druhého odvádět od vůle Pána.
379

   

„…(toho) vás však šetřím.“ Důrazné egō podtrhuje osobu Pavla, který by rád ušetřil 

(feidomai – hapax v 1 Kor) korintské oné bolesti.
380

 Apoštol se takto vyjadřuje buď 

vzhledem k blízké parusii, jak by napovídal verš 26 a 29, anebo vzhledem k těžkostem 

stavu o sobě, jak by napovídaly verše 32–34. Osobně se kloním k druhé variantě.  

 

V. 29 „Toto však říkám, bratři: doba je zkrácena.“ Zdůrazňující formule touto de 

fēmi adelfoi „Toto však říkám, bratři“ se znovu objevuje ve verši 15,50, kde jí Pavel 

také zdůrazňuje eschatologické prohlášení. „Čas“ (kairos) je časem zbývajícím do dne 

Páně (srov. vv. 26.31; Řím 3,26); a tento čas se zkracuje. Pavlovo sloveso 

(synestalmenos), užité v jeho korespondenci pouze zde, obyčejně znamená „zmenšení“ 

či „zhuštění“.
381

 Pavel upozorňuje, že nynější svět nebude trvat věčně. Zkrácení doby 

nepůsobí zlý, ale sám Pán (jak říká v Mk 13,20; srov. 2 Pt 3,12; Zj 8,2–5), který 

připravuje svůj den (srov. 1,8). Zkrácení nemá být důvodem k panice, ale radosti ze 

                                                 
377

 Thlipsis, eōs – tíseň, soužení (často o souženích před pasusií, někdy i o vnitřních souženích). Srov. 

SOUČEK, Josef Bohumil. Řecko-český slovník k Novému zákonu. 1. vyd., Praha: Kalich, 1961, s. 122. 
378

 Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 86. 
379

 Srov. výklad k verši 34a. 
380

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 294. 
381

 Viz BALZ, Horst – SCHNEIDER, Gerhard. (ed.). Exegetical Dictionary of the New Testament. sv. 3, 

Grand Rapids: Eerdmans, 1990. 3,313. Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina 

Series, s. 294–295. 
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shledání. Pavel užívá zkrácení doby k zintenzivnění pojednání o manželství a panenství 

eschatologickou motivací, která relativizuje vše dočasné.
382

  

„Ostatně, aby i ti, kteří mají ženy, byli jako by (je) neměli“ Počáteční to loipon 

(střední rod od loipos) je možné překládat deduktivně „ostatně, proto“ nebo časově „od 

nynějška“.
383

 Časový význam může být preferován kvůli eschatologickému zaměření 

celé kapitoly (potažmo listu), já jsem se však přidržel doslovnějšího překladu.  

První z Pavlových pěti paralelních antitezí je ve formě hina („aby“) a věty 

s konjunktivem. Tato konstrukce má rétorickou sílu imperativu.
384

 Sloveso „být“ se 

nalézá pouze v prvním úsloví; další čtyři věty jsou neukončené. V každé z pěti 

paralelních povzbuzení, s výjimkou menších variant – jiné sloveso ve čtvrtém vybídnutí 

(nakupování, vlastnění), složená podoba stejného slovesa v pátém (chrōmenoi, 

katachrōmenoi) – se stejná participiální forma slovesa objevuje v obou částech 

vybídnutí.  

Pavlovy antiteze se podobají stoické diatríbě, ale nemusí na ní nezbytně záviset, 

neboť sám Ježíš takto hovořil (srov. Mt 6,19–34). Stoici a zvláště kynici odmítaly 

záležitosti světa leckdy přezíravě a s pohrdáním. Pavel takový neuctivý tón vůči 

manželství nevolí, spíše tvrdí, že na stupnici hodnot manželství musí ustoupit Pánu 

a jeho věcem.  

Navzdory názorům předloženým Dennisem R. MacDonaldem týkajících se 

podobnosti mezi Pavlovou myšlenkou a tou z apokryfních Skutků Pavla a Thecla to, co 

Pavel navrhuje svou „eschatologickou výhradou“, není totožné s myšlenkami 

onoho apokryfu. Pavel nenutí křesťanské manžele, aby přijali celibátní stav a utekli od 

manželských a rodinných povinností (srov. vv. 1–6). Pavel spíše manžele povzbuzuje, 

aby uprostřed světa nezapomínali pozvedat oči k tomu, který nepomíjí. Pozice hájená 

v Theclovi se však podobá myšlenkám, kterým Pavel v 1 Kor 7 čelí. Co Pavel popisuje 

ve verši 29 je základní napětí života před nepředvídatelně blízkou parusii (viz Řím 

13,11–12; 1 Sol 5,1–11).
385

  

 

                                                 
382

 Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 317. 
383

 Collins se přimlouvá za druhou variantu, protože první, podle něj může implikovat, že pisatel pokročil 

ke konci dopisu jako v 2 Kor 13,11, což zde nepřichází v úvahu. Srov. COLLINS, Raymond F. First 

Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 295. 
384

 Viz BLASS, Friedrich  – DEBRUNNER, Albert. A Greek Grammar of the New Testament and Other 

Early Christian Literature. Chicago: University of Chicago, 1961. 387.3.  
385

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 289–291, 294–295. 

FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 317–318. 
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Vv. 30–31 „a ti, kteří pláčou, jako (by) neplakali a ti, kteří se radují, jako (by) se 

neradovali a ti, kteří kupují, jako (by) nevlastnili, a ti, kteří užívají tohoto světa, 

jako (by) (ho) neužívali,…“ Pavel pokračuje své povzbuzení k životu uprostřed 

eschatologického napětí prostřednictvím čtyř dalších protikladů. Každý rozpor je 

postupně uváděn slovem kai („a“), což vytváří polysyndeton
386

. Pláč, radost a užívání 

tohoto světa stejně jako vstupování do manželství jsou nedílnou součástí řádného 

lidského života. V této souvislosti „svět“ (kosmos) nemá nikterak negativní význam; je 

to výraz popisující fyzické universum, v kterém lidé žijí.  

„…protože pomíjí podoba tohoto světa.“ Podstatného jména „podoba“ (schēma) je 

v NZ užito pouze zde a ve Fil 2,7; sloveso tohoto kořene (schēmatizō) v podobném 

kontextu používá Pavel v Řím 12,2 („nepříspůsobujte se tomuto věku“) a nacházíme ho 

také v 1 Pt 1,14 („nepřizpůsobujte se dřívějším žádostem“). Ona „podoba tohoto světa“ 

je svět, jak ho známe – svět v podobě svého současného strukturálního uspořádání. 

Sloveso „pomíjí“ (paragei) je v přítomném čase, což naznačuje, že proměna světa již 

probíhá (!) Toto sloveso nacházíme i v LXX Žl 144,4: „Člověk se podobá vánku, jeho 

dny pomíjejí jako stín.“ Míjení podoby tohoto světa nastává jako výsledek Kristovy 

spásné události.
387

  

Podobné eschatologické hodnocení o přítomném uspořádání skutečnosti se nalézá 

v apokryfní 4. knize Ezdrášově 4,26: „tento věk spěchá rychle ke svému konci“.
388

  

 

V. 32 „Chci však, abyste byli bezstarostní…“ Toto vyjádření Pavlova přání (thelō; 

srov. 7,7, ale také 10,1.20; 11,3; 12,1; 14,5; 16,7) opakuje myšlenku verše 28d. 

Apoštolova touha, aby korintští byli svobodní od starostí (amerimnous – hapax 

v Corpus Paulinum) uvádí krátkou pasáž, ve které ukazuje, jak moc mu na této věci 

záleží, prostřednictvím mnohonásobného zopakování kořene merim- (od „starat (se), 

starost“). Tak vytváří literární ozdobu – tzv. paronomasia, která užitím slov se stejným 

kořenem vytváří zvukovou harmonii. Paranomasia, která zde má formu šestinásobného 

opakování téhož zvuku „merim“ ve verších 32 (2x), 33, 34 (3x), pomáhá proplést prvky 

                                                 
386

 Polysyndeton je spojení souřadných větných členů pomocí mnoha spojek. 
387

 Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 318. 
388

 Srov. také 4. Ezdr. 2,34; 16,42–45. Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina 

Series, s. 295. 
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vysvětlení v harmonický celek, posiluje jednotu perikopy a ukazuje její hlavní zaměrění 

– svoboda od starostí.
389

  

Je dobré si povšimnout, že Pavel má zájem, jak o neženatého, tak ženatého, jak 

o nevdanou, tak o vdanou. 

„…Neženatý se stará o ty (věci) Pána – jak by se zalíbil Pánu.“ „Stará se“ 

(merimnā) nese zvuk merim. Muž, který není ženatý (agamos, srov. 7,8), je jakýkoli 

neženatý muž, ať ještě neženatý nebo již neženatý. Pavel soudí, že taková osoba prosté 

mysli (srov. Mt 5,8) se plně věnuje Pánu. Starost, o které zde hovoří, odpoutává od 

Pána.  

Písmo na jiných místech však naznačuje, že zdroj, který působí tyto zlé starosti, 

může být změnou přístupu proměněn v požehnání (srov. vv. 14.16; Fil 1,22–24; Ef 

5,21–33).
390

 Tato změna přístupu se děje osvojováním si Kristova smýšlení, který místo, 

aby se – nerozděleně – těšil z Otce, sestoupil na zem a dělil se o Jeho lásku s druhými 

(srov. Fil 2,5–11).  Pavel sám „neženatý“ jinde přiznává, že má také mnoho „starostí“ o 

církevní obce (srov. 2 Kor 11,28), a tyto starosti jistě nevnímá jako odvádějící od Pána, 

nýbrž jako součást služby Kristu (srov. 2 Kor 11,23).    

Je třeba mít na vědomí, že Pavel – sám celibátník – říká tato slova v kontextu 

povzbuzení k panenství či panictví. Proto bychom je měli chápat jako doporučení 

k osobnímu zvážení: „Budu se v celibátním způsobu života více ‚líbit Pánu‘?“, 

respektive „Oslavím Pána lépe celibátem pro jeho království, nebo manželstvím?“ 

Volba životního stavu je na prvním místě otázkou jedinečného osobního povolání;
391

 

rozhodování na základě „objektivního“ porovnání stavů není možné.
392

 Pak by Bůh 

neměl jiné povolání než k celibátu, které by nebylo osobní, ale plošné – nezávislé na 

stvořených dispozicích člověka. Něco jako objektivní životní stav o sobě neexistuje. 

Jsou buď lidé povolaní k manželství, nebo k celibátu pro Boží království. 

Z personalistického vidění člověka nelze stavy porovnávat. Lepší je to, co 

v individuálním rozlišení více odpovídá Božímu povolání, protože je to pro konkrétního 

jedince lepší cesta ke svatosti (toto Duch svatý naznačuje ve v. 9: „je lepší vstoupit do 

manželství, než být spalován“ – ono „lepší“ je primárně určováno osobními dispozicemi 

                                                 
389

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 289. Fitzmyer se domnívá, že 

se zde Pavel nepochybně inspiroval tím, co o manželství soudili stoici (viz HIEROCLES. Peri gamou 

22.24. In STOBAEUS. Flor. 4.504). Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale 

Bible, s. 318. 
390

 Více o tomto tématu bude pojednáno v kapitole 5. 
391

 Srov. DC 146–147. 
392

 Takové rozhodování by souviselo s absolutním tutiorismem, který byl církví odsouzený – srov. 

D 1293. 
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a povoláním člověka, ne životním stavem o sobě). Pokud však člověk zvolí cestu 

odlišnou od Božího povolání, nehřeší – Bůh takovou volbu respektuje a na způsob GPS 

navigace přepočítá novou cestu ke svatosti. Bůh na jedné straně hluboce respektuje 

svědomí člověka a jeho volbu, na druhé straně chce pro člověka to nejlepší pro něj a 

nemůže mu zastírat pravdu o něm.  

Co jsou „ty (věci) Pána“ (ta tou kyriou)? Snad to, co Apoštol říká v 9,19–23 o vlastní 

oddanosti, naznačuje význam oněch věcí Pána. Patrně jde o hlásání evangelia, modlitbu, 

přítomnost ve shromážděních církve či skutky lásky, kterým se manželé nemohou 

věnovat tak velkoryse.
393

 Vincent L. Wimbush se domnívá, že jde o formu „asketického 

chování (či odříkání obecně) a sebepochopení “.
394

  

Pavlem užívané sloveso „zalíbit se“ (aresein; třináct z jeho sedmnácti výskytů v NZ 

se nalézá u Pavla) byl právní termín, který později nabyl estetického významu. Aresē 

jak jej užívá Pavel, zaměřuje osobu k poslušnosti. Toto sloveso by nemělo být chápáno 

moralisticky či psychologicky. Často vyjadřuje plnou podřízenost otroka jeho pánu.
395

  

 

Vv. 33–34 „Ale ten, který se oženil, stará se o ty (věci) světa – jak by se zalíbil 

ženě a je rozdělen…“ Verš 33 je antitetickou paralelou k verši 32b a 34b. Pro Pavla je 

manželství skutečností, která patří do přítomného řádu věcí (srov. v. 32a) a nese sebou 

různé společenské závazky. Ženatý muž má povinnost vůči ženě, s níž je vázán vztahem 

vzájemné podřízenosti (srov. vv. 3–4).  

Pavel si nedovede představit případ harmonického soužití křesťanů, v němž by snaha 

zalíbit se ženě neodporovala snaze zalíbit se Pánu. Zřejmě je to dáno ubohým stavem 

korintských (srov. 3,1nn.) a snad i jejich smíšenými manželstvími (vv. 12–15). Pozdější 

pavlovské vnímání vzájemné podřízenosti manželů – zřejmě za příznivějších okolností 

adresátů – nejenže není považováno za určitou obtíž, ale je manželům přikazováno jako 

Bohu milé: „V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako 

Pánu“ (Ef 5,21–22; srov. 23–33).
396

 

                                                 
393

 Hlubší chápání církve (srov. DV 8) ukazuje, že i když se někdo nemůže takto chápaným ‚věcem Páně‘ 

věnovat, nemusí být špatně. Vždyť každý dochází svatosti v tom stavu, ke kterému ho Bůh povolal a 

který si zvolil. Proto matka starající se o dítě může docházet svatosti stejně dobře jako mnich dlící na 

modlitbách (srov. LG 39–42). „Byl by strašný omyl, myslet si, že mnich má žít dokonalejším životem, 

zatímco ostatní se nemusejí namáhat […] Lidé ve světě i mniši přece mají za úkol dosáhnout téhož 

vrcholu dokonalosti.“ CHRYSOSTOM, John. Oppugn. 3,14 (PG 47,372). 
394

 Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 319. 
395

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 295–296. 
396

 Pokud se někomu však zdá, že vv. 33–34 jsou vysloveny jako obecně platný soud, zkusme se na ně 

podívat takto. Nyní je – více než na jiných místech – důležité si uvědomit, že Pavel „dává svůj názor“ – 

a to jakožto ten, který žije celibát pro Boží království. Sám měl – coby celibátník – za to, že celibátní 
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Pokud jde o „starání a rozdělení“ způsobené manželstvím, mohl se Pavel inspirovat 

stoiky, ale cíl, pro který doporučuje zříci se manželství, je dosti odlišný – věci Pána 

a jeho blízký příchod (což by se podobalo více pojetí terapeutů).
397

 Ve světle Fil 2,5–11 

můžeme konstatovat, že starosti spojené s manželstvím představují pro člověka 

překážku pouze potud, pokud se jeho láska nepromění v štědrou lásku Kristovu.
398

  

„…A žena nevdaná i panna se stará o ty (věci) Pána, aby byla svatá jak tělem, 

tak duchem;…“ Dochovala se nám varianta textové tradice v části „[…] a je rozdělen. 

A nevdaná žena i panna […]“. V tradici rukopisů objevujeme neméně než osm různých 

podob textu. Z větší části se varianty dotýkají umístění spojek a přídavného jména 

„nevdaná“, ale nezasahují podstatně do celkového významu Pavlových slov.  

Verš 34b je paralelní k verši 32b. Co Pavel říká o muži, opakuje i o ženě. Raymond 

Collins (podobně např. Sykora-Hejčl) chápe slovo „panna“, jako blíže určující 

doplňkový výraz k „žena nevdaná“, snad k vyjasnění, že Pavel mluví o zvláštní otázce 

uvnitř komunity, a to o pannách, které toužily být svaté „tělem i duchem“.
399

 Já 

překládám doslovněji (podobně jako BK, ČEP, ČSP, ČKP, JB) „žena neprovdaná 

i panna“ (gynē agamos kai parthenos), což explicitně zahrnuje i ženy starší, u nichž se 

biologické panenství již nepředpokládá, ale zároveň nejsou vázány manželským 

svazkem.  

Paralela mezi verši 32b a 34b naznačuje, že snaha být svatá tělem i duchem je – pro 

povolané – cestou usilující zalíbit se Pánu (v. 32b). Viděno čistě literně, je tato duchem 

„jednoduchá“ touha být svatý tělem i duchem v protikladu k „je rozpolcený“ (v. 34a).  

                                                                                                                                               
život je snazší pro spojení s Pánem. Ale to není na tom nic zvláštního! Vždyť z pohledu mnoha 

solidních manželů je to zase jejich manželství, které jim více pomáhá na cestě k Pánu (srov. GS 48–49; 

LG 39–42). Snazší je to, co více odpovídá jedinečnému povolání, kterého se člověku od Boha dostává 

(tato „snadnost“ ovšem není rozhodně ušetřena těžkostí, jak se ukazuje na životě samotného Pavla).  
397

 Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 319. 
398

 Více v kapitole 5. 
399

 Fráze „svatá tělem i duchem“, kterou asi užívaly tyto ženy, totiž narušuje vyvážený tok veršů 33–34. 

Skupina korintských panen, které chtěly být svaté tělem i duchem, se možná podobala vestálským 

pannám, i když nebyla zřejmě oficiálně ustanovena. Takový popis odvozený ze situace v Korintě je 

naznačen antropologií implikovanou vyjádřením „tělem i duchem“. „Tělem i duchem“ naznačuje 

dualistickou antropologii, která je odlišná od Pavlovy antropologie holistické. „Tělo“ (sōma) kontrastuje 

s „duchem“ (pneuma); Pavel však takový protiklad nevytváří (na rozdíl od sarx x pneuma). Srov. 

COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 292.  

V 1 Kor 6,13 (srov. 1 Sol 5,23) nezávisle na životním stavu křesťana Pavel říká, že tělo (sōma) je pro 

Pána. Je zvláštní, že nyní v případě manželů, jako by tělo pro Pána nebylo (?) Pojetí svatosti 

implikované frázovým užitím „svatá“ je odlišné od apoštolova pojetí svatosti. Podle něj není protiklad 

mezi sexuálními závazky manželství a svatostí. V 7,14 vybízí k setrvání ve smíšeném manželství právě 

kvůli „svatosti“. Snad Pavel užívá svá slova s menší matematickou přesností, než bychom si přáli.  
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 „…avšak ta, která se vdala, se stará o ty (věci) světa, jak by se zalíbila muži.“ 

Mezi stoiky
400

 a neo-pythagorejci
401

 se očekávalo, že žena se má zalíbit svému muži 

(areskein andri). Pavlův výrok je paralelou k v. 33. Co říká zde o manželovi, nyní říká o 

manželce.
402

  

 

V. 35 „Toto však říkám pro užitek vás samých,…“ Intenzivní autōn „samých“ 

chybí v P
15

 – papyru ze třetího století obsahujícím pouze 1 Kor 7,18 – 8,4. Argument 

z užitku Pavel čas od času rozvíjí napříč dopisem (srov. 10,33). Je charakteristický 

nikoli pouze pro veřejný politický diskurs, který apeluje na svornost mezi lidmi pro 

jejich vlastní dobro, ale také pro deliberativní rétoriku občas se nalézající v osobních 

dopisech. Pavel vysvětluje, co myslí užitkem v následujících antitezích (v. 35b–c).
403

  

„…ne abych na vás hodil smyčku,…“ Brochos, hapax v NZ, je doslova „oprátka“ 

či „smyčka“. Tato metafora je poměrně málo známá.
404

  Význam obratu je: „Nechci vás 

chytit do smyčky vnuceného celibátu, který má své vlastní nástrahy.“
405

 Pavel celým 

tímto veršem poněkud otupuje „hrany“ radikálních veršů 32–34. Textem prosvítá apel 

na posluchačovo samostatné zvážení volby životního stavu. Posluchač se nemá svázat 

ani Pavlovým názorem (v. 25), ani čistě tělesnými pohnutkami (srov. 3,1).  

„…ale abyste (každý) počestný a vytrvalý nerušeně (lnul k) Pánu.“ Tato věta je 

přístavek k „pro užitek vás samých“ a v antitezí k „ne abych na vás uvrhl smyčku“ (ouk 

[…] alla); rovněž je v ní přítomna aliterace
406

 (pros to euschēmon kai euparedron) 

podtrhující Apoštolův zájem o dobro (předpona eu-) korintských. Dvě slovesná 

přídavná jména, která tato věta obsahuje, jsou u Pavla vzácná. To první (euschēmon – 

slušný, počestný, vážený) se nalézá pouze zde a v 12,24; to druhé (euparedron – 

vytrvalý, stálý, věrný) je hapaxem v NZ (srov. Mdr 9,4). Ono první přídavné jméno 

vyjadřuje všeobecně známý řecký morální ideál, který zahrnuje estetické prvky. Pavel 

                                                 
400

 Např. ANTIPATER. In ARNIM, Hans Friedrich August von (ed.). Stoicorum Veterum Fragmenta. 4. 

vyd. Stuttgart: Teubner, 1964, 3.255.22–23.  
401

 Srov. MELISSA. Letter to Kleareta. 116.4–12.  
402

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 296. 
403

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 297. 
404

 Onen výraz je snad trochu obdobně užit kynikem Krátem, který řekl, že když ani hlad ani čas 

neuklidnily sílu plamene lásky, „smyčka“ zůstává jedinou pomocí. Srov. COLLINS, Raymond F. First 

Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 297. Takto je tento termín dosvědčen i u kynika Diogena ze 

Sinope, který učil, že pro uspořádání života člověk potřebuje „důvod nebo smyčku“ (dein logon ē 

brochon), tzn. sebeovládání nebo sebevraždu. Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The 

Anchor Yale Bible, s. 320. 
405

 Srov. ZERWICK, Max – GROSVENOR, Mary. A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, 

s. 511. 
406

 Aliterace či náslovný rým je stylistická figura, založená na tom, že se na začátku slov verše (nebo 

prostě na začátku několika slov) opakuje stejná hláska nebo skupina hlásek – v tomto případě eu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stylistick%C3%A1_figura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ver%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%A1ska
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jím nevyjadřuje pouze, co je morálně vhodné, ale také určitou důstojnost a počestnost – 

náklonnost být trvale oddán Pánu.
407

 Druhý výraz se vztahuje k tématu oddanosti Pánu 

uvedeném ve verších 32 a 34.  

Pavlova gramatika je poněkud obtížná. Vzácné příslovce „nerušeně“ (aperispastōs – 

hapax v NZ), důrazně umístěné na konci věty, zjevně blíže určuje ‚vytrvalost‘.
408

 Větě 

také chybí sloveso, které musí překlad doplnit (např. ČEP: „lnuli k Pánu“; ČKP a ČSP: 

„abych vás vedl k…“)  P
15

 řeší dilema přidaným slovesem „být“; Zlatoústý vynecháním 

příslovce.
409

 

 

Tři možné výklady pasáže o panně (vv. 36–38)
410

 

Zmíněné verše jsou po jazykové stránce natolik dvojznačné, že dříve než přistoupíme 

k jejich analýze a výkladu, musíme představit možná chápání čteného textu. Kritickou 

otázkou je povaha vztahu mezi mužem (oslovovaným pouze tajemným tis – „kdo“) 

a nevdanou ženou (parthenos). Mluví Pavel k otci, poručníkovi, snoubenci nebo 

„duchovnímu manželovi“? Co Pavel míní slovy: parthenos (snoubenka nebo dcera?), 

aschēmonein („jednat nevhodně“ – ve smyslu míjení věku dcery [či snoubenky] nebo ve 

smyslu intimním mezi snoubenci), hyperakmos („zralá žena“ nebo o snoubenci – „plný 

vášně“), ofeilei (o společenské nebo vnitřní potřebě vzhledem k snoubencům) a anagkē 

(vnitřní [sexuální] „nucení“ snoubence či otcův závazek vnější „povinnosti“ 

k snoubenci)? Velkou nesnáz také působí to, že Pavel užívá pro jednu a tutéž dvojici 

osob (ať snoubenec – snoubenka nebo otec – dcera) slovesa gameō („vstoupit do 

manželství“) i gamidzō („dát do manželství“). 

1) Dlouho zastávaný význam slova parthenos byl „panna dcera“ (srov. BK; ČKP; 

Vg); takto bylo slovo užito i u některých řeckých spisovatelů.
411

 Zájmeno mužského 

rodu tis by se pak vztahovalo k otci, který měl ve starověké společnosti moc (patria 

potestas v římském koceptu rodiny [srov. exousia – „moc“ z verše 37]) a odpovědnost 

                                                 
407

 Viz SPICQ, Ceslas. Theological Lexicon of the New Testament. sv. 3, Peabody: Hendrickson, 1994. 

2,139–142.  
408

 Když Pavel užívá tohoto příslovce, snad se inspiruje stoickými filozofy své doby. Např. Epiktetus 

napsal: „Zdali kynik má být nerušeně (aperispaston), cele oddaný službě boží…“ EPICTETUS. Diatr. 

3.22.69; srov. 1.29.59; 2.21.22. Toto mělo za následek zdržování se manželství a jeho poviností. Srov. 

FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 320.  
409

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 297. 
410

 Toto dělení přebírám s mírnými úpravami z FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale 

Bible, s. 322–325. 
411

 Srov. SOPHOCLES. Oed. Tyr. 1462. APOLLONIUS OF RHODES.  Argon. 3.86. JOSEPHUS. Ant. 

1.11.5. 
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za vstup dcery do manželství.
412

 Přídavné jméno hyperakmos (v. 36) by pak bylo 

chápáno ve vztahu k parthenos, což by znamenalo, že je doslova „přezrálá“
413

. Tato 

interpretace je často podpořena odkazem na Sir 42,9. A snad i fakt, že je Pavel 

neoslovuje „otec“ a „dcera“, může svědčit o tom, že odpovídal na několik konkrétních 

případů
414

 a mluvil nejen k otcům, ale i k těm, kdo měli nad mladými dívkami moc dát 

je do manželství.
415

 A jestliže mluví o konkrétních případech, může klidně ve verši 36 

bez bližšího určení říci pouze „ať se vezmou“ (gameitōsan).  Je zřejmé, že tato první 

interpretace si žádá slovesa gamidzō – „provdat (dceru)“ (v. 38). Poněkud podivně však 

zní Pavlova – pětkrát (!) – opakovaná zmínka o pevnosti vůle a závažnosti vnitřního 

rozhodnutí, jestliže by šlo pouze o zvažování otce či „tutora“ (srov. v. 37).
416

  

Tuto interpretaci s jistými nuancemi zastávali: Jan Zlatoústý, Theodorét; Epifanius, 

sv. Ambros, sv. Augustin; Luther, Kalvín, Bengel; Allo, Bachmann, Edwards, Godet, 

Grosheide, Heinrici, Huby, Jacono, Kuss, J. B. Lightfoot, Morris, Robertson-Plummer, 

Sickenberger, Spicq; autoři Korinther; také ČKP, BK; KJV. 

[Z papyrologického pozadí slov a pojmů objevujících se] v 1 Kor 7,36-38 [se] nabízí následující 

interpretace (i když […] novější interpretace tím není zcela vyvrácena): Otec nebo poručník 

(opatrovník), který již slíbil ženichovi dceru schopnou vdavek, by od tohoto okamžiku mohl mít 

obavu, že se nechová vůči dceři přiměřeně z hlediska Pavlova ideálu nemanželskosti (άσχημονειν), 

když ji teď – podle dohody se ženichem (ουτως οφείλει γίνεσθαι) – skutečně provdá. Nutkavé 

přenesení Pavlova ideálu nemanželskosti na vlastní dceru by však nebylo odpovídající naléhání 

Pavla.
417

  

2) Dalším možným způsobem, jak rozumět slovu parthenos, je „zasnoubená panna“ 

– ta, s níž je tis („kdo“) zasnouben. Tento výklad bývá vysvětlován rozdílností 

v židovském manželství mezi zásnubami a samotným vstupem do manželství 

                                                 
412

 „Argument vyjádřený zastánci novějšího výkladu, že v helénské době byla autorita otce nevěsty nebo 

poručníka u uzavření manželství méně relevantní, se tak nedá udržet. Výše zmíněné manželské smlouvy 

ozřejmují (srov. s. 247–253), jak důležitá role příslušela otci popř. matce nebo poručníkovi ženy při 

jejím vdaní se. Smlouvy, ve kterých nevěsta nebo ženich uzavírají samostatně manželství, jsou spíše 

výjimkou a mimoto mohou být odůvodněny zvláštní situací. Díky tomu jsou takové smlouvy zřetelný 

důkaz moci disponovat, kterou měl otec nad svojí dcerou. Příklady z papyrů, ve kterých je řeč o zániku 

této ‚moci disponovat‘ (εξουσία), ukazují, že ona prostě existovala neomezeně až do sňatku.“ ARZT-

GRABNER, Peter. 1. Korinther. Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament, s. 308–309. 
413

 „V dosud nezohledněných literárních dokladech pro ύπέρακμος je ale bez výjimky řeč o (pohlavně 

zralé – ne přezrálé!) ženě […]“ARZT-GRABNER, Peter. 1. Korinther. Papyrologische Kommentare 

zum Neuen Testament, s. 308. 
414

 Srov. ZERWICK, Max – GROSVENOR, Mary. A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, 

s. 511. 
415

 Srov. ARZT-GRABNER, Peter. 1. Korinther. Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament, s. 

307–314. 
416

 Srov.  SCHRAGE, Wolfgang: Der erste Brief an die Korinther. 1Kor 6,12–11,16. EKK 7/2, Zürich, 

1995; sv. 2., s. 201. 
417

 ARZT-GRABNER, Peter. 1. Korinther. Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament, 311. 
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a předložením nějakého důvodu k jeho odložení na později. Zásnuby byly formálním 

závazkem k manželství, který žena skládala budoucímu manželovi natolik vážně, že 

jakýmkoli sexuálním stykem s jiným mužem by se dopustila cizoložství. Podobný 

závazek znal i helénistický svět. V tomto případě bývá slovo hyperakmos vykládáno ve 

vztahu k snoubencovi – je „plný vášně“; může však stejně dobře vypovídat o zralosti 

snoubenky. Tento druhý výklad usnadňuje chápání slovesa  gameitōsan –„ať se 

vezmou“ (v. 36), ale naráží na problém s gamidzō (v. 38); zde by pomohl předpoklad, 

že toto sloveso v helénistické řečtině znamenalo nejen „dát v manželství“, ale i 

„vstoupit do manželství“.
418

 Verš 37 vztáhnutý na vnitřní boj snoubence lépe odpovídá 

než v případě otce či opatrovníka. Námitku, podle níž by Pavel nerespektoval i takové 

nízké motivace k manželství, lze snadno vyvrátit poukazem na verše 2, 5 a 9 (srov. Tim 

5,11.14–15).
419

 V této souvislosti je vhodné připomenout, že sexuální apetit sice může 

ukazovat na povolání jedince, ale nesmí být rozhodujícím kritériem pro vstup do 

manželství.
420

 Spíše je třeba pečlivě zvážit osobní dispozice pro vstup do toho či onoho 

životního stavu.  

Přibližně tento výklad prvně předložil v roce 1874 W. C. van Manen a s drobnými 

úpravami ho zastává Barrett, Belkin, Bruce, Chadwick, Collins, Deming, Fee, Garland, 

Horsley, Hurley, Kistemaker, Kruse, Kummel, Leal, Lindemann, Marinelli, Merklein, 

Schrage, Senft, Thiselton, a další; také ČEP, JB; RSV, NAB, NRSV, ESV, REB, NIV, 

NJB. 

3) Poslední způsob, jak si poradit s touto problematickou pasáží, je předpoklad, podle 

nějž křesťanská „panna“ (virgo subintroducta) slíbila zachovávat své panenství 

v asketickém soužití s neženatým mužem, který respektuje její rozhodnutí. Toto bylo 

nazýváno „duchovní manželství“, v kterém nemělo být praktikováno sexuální soužití. 

Ti, kteří zastávají na tento způsob výkladu, se odvolávají na spis Pastýř Hermův
421

 (2. 

st. po Kr.). „Nevhodné chování“ (v. 36) by představovalo mužovu neschopnost ovládat 

                                                 
418

 Toto tvrdí ZERWICK, Max – GROSVENOR, Mary. A Grammatical Analysis of the Greek New 

Testament, s. 512. Znalci papyrů však namítají: „[…] jednoznačné příklady pro γαμίζω ve smyslu 

„ženit“ nebyly přes protichůdné tvrzení dosud přineseny.“ ARZT-GRABNER, Peter. 1. Korinther. 

Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament, 308. 
419

 „Epiktetus podobně ospravedlňuje manželství na základě vášnivé lásky (ex erōtos; Discourses 

3.22.76). Za takových okolností měl muž dělat (poieitō – imperativ), co chtěl.“ COLLINS, Raymond F. 

First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 302 
420

 Pavlova slova musí být upřesněna Tradicí církve, která v této věci přijala za svá slova sv. Ignáce 

z Loyoly („Neboť každé Boží povolaní je čisté a ryzí, bez příměsku těla nebo nějaké jiné neuspořádané 

náklonnosti.“  DC 172) i realizmus připouštějící, že i ve skutcích těch nejsvětějších osob bývají – jako 

druhotné – obsaženy i nedobré úmysly. Srov. DACÍK, Reginald. Katolická Mravouka. Olomouc: 

Krystal, 1946, s. 66. 
421

 Herm. Sim. 9.11.1–9. 
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sexuální touhu a jeho oddávání se nežádoucím přiblížením se k ženě. Hyperakmos by se 

pak nutně vztahovalo k sexuální touze „duchovního manžela“. Tento způsob výkladu – 

jako předešlý – má obtíže se slovesem gamidzō (v. 38). Další otázka, která vyvstává, je: 

„Proč by jim Pavel doporučoval vstoupit do manželství, když se již tak stalo?“ Zásadní 

problém ovšem je, že fenomén „duchovního manželství“ mezi křesťany s největší 

pravděpodobností nebyl praktikován před rokem 100.
422

 Přese vše je tato interpretace 

zastávána autoritami jako Conzelmann, Lietzmann či Murphy O’Connor.
423

 

 

V. 36 „Jestliže se někdo domnívá, že jedná nevhodně ke své panně,…“ „Jeho 

panna“ (tēn parthenōn autou) byla chápána různě: vyspělá dcera, švagrová, jejíž manžel 

zemřel, snoubenka či duchovní nevěsta (virgo subintroducta). 

„Jedná nevhodně“ (aschēmonein) je skutek rozporný se společenským obyčejem 

(opak euschēmon z verše 35). Tento obyčej mohl být praktikou, kterou vyžadovali 

zastánci sloganu z verše 1; nebo snad mohlo jít o obecnou společenskou zvyklost. 

V jiném případě by onou odchylkou byly zásnuby, které by nevedly k manželství, ale 

k míjení věku panny. Sloveso (aschēmonein) a přídavné jméno téhož původu aschēmōn 

v NZ používá pouze Pavel (7,36; 13,5; 12,23). Tato slova často používali stoici a kynici 

(Musonius Rufus, Dio Chrysostom, Epictetus) ve svých rozpravách o lidské 

sexualitě.
424

  

 „…když je již zralá/plný vášně a takto je dlužen, aby se stalo, co chce, ať dělá, 

nehřeší, ať se vezmou.“ Pavel přidává druhou záhadnou podmínkovou větu. 

Dvojvýchodné slovo hyperakmos (vzniklé spojením hyper a akmē [doslova „na 

vrcholu“, „za vrcholem“]) s významem „zralý/zralá“
425

 či „plný vášně“
426

 nedovoluje 

s jistotou určit, zda se vztahuje na muže či na ženu; zároveň je hapaxem v NZ. „A takto 

je dlužen, aby se stalo“ (houtōs ofeilei ginesthai) může být ústupek skutečnosti – viz 

                                                 
422

 Srov. ZERWICK, Max – GROSVENOR, Mary. A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, 

s. 512. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 324–325. DEMMING, Will. 

Paul on marrige and celibacy, s. 35–44. 
423

 Občas bývá uváděna ještě jedna varianta, podle níž se jedná o mužovo vlastní panictví, které má 

zachovat. Toto se však zdá nejméně průkazné, neboť Pavel mluví o parthenos a nikoli parthenia ani 

partheneia. Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale Bible, s. 325. 
424

 „Že je třeba άσχημονέω na tomto místě rozumět výlučně v sexuálním ohledu, není v žádném případě 

nezbytné. Toto slovo označuje v jeho původním významu nejprve jednání, které „odklání od pořádku“ 

nebo „ leží mimo normu (σχήμα)“. V papyrech z  doby před Pavlem se méně jedná o na prvním místě 

proti osobě zamířené jednání, ale o stav:“ ARZT-GRABNER, Peter. 1. Korinther. Papyrologische 

Kommentare zum Neuen Testament, s. 310. 
425

 „V dosud nezohledněných literárních dokladech pro ύπέρακμος je ale bez výjimky řeč o (pohlavně 

zralé – ne přezrálé!) ženě […]“ARZT-GRABNER, Peter. 1. Korinther. Papyrologische Kommentare 

zum Neuen Testament, s. 308. – tak například Diodorus Siculus, Bibl. Hist. 32.11.1  
426

 Srov. DIODORUS SICULUS. Bibl. Hist. 36.2.3  
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verše 2 a 9, kde sexuální touha je uvedena jako důvod k vstupu do manželství. Za 

takových okolností měl muž dělat (poieitō – imperativ), co chtěl. Když Pavel opakuje 

svůj dřívější výrok, že není hřích vstupovat do manželství, vybízí, aby se snoubenci 

vzali. Sloveso gameitōsan („ať se vezmou“) odpovídá druhému a třetímu výkladu, ale 

problematizuje výklad tradiční.
427

  

 

V. 37 „Ale kdo stanovil ve svém srdci, je pevný a nemá nucení, ale má moc nad 

vlastní vůlí a toto rozhodl ve vlastním srdci:“ Anagkēn (nucení; nátlak, povinnost) je 

možné chápat jako vnitřní sexuální pnutí, které snoubenec nedovede nevyjadřovat, 

a ono proto volá po manželství (srov. v. 5).
428

 Pod tímto pojmem je však možné 

rozumět i vnější společenský tlak.  

Kromě této participiální věty Pavel užívá polysyndeton
429

 (de […] kai), aby spojil 

dohromady tři další věty. „Má moc nad svou vůlí“ – „vůli“ (thelēma) je možné rozumět 

také ve významu sexuální touhy.
430

 Pavel dvakrát užívá podstatného jména srdce. Toto 

slovo odráží tradiční židovskou antropologii – jde o rozhodnutí, které je zakotveno 

v hlubinách osoby (srov. 4,5). Tento fakt hovoří spíše pro to, že Pavel mluví 

k snoubenci, neboť vdávání dcery by pro otce (či poručníka) byla skutečnost, která 

natolik nezasahuje jeho nitro. V případě snoubence však manželství zásadně ovlivní 

celý jeho další život, a proto ona pětinásobná zmínka o vnitřním stavu toho, kdo se 

rozhoduje. Důležitost vnitřního rozhodnutí podtrhují i přivlastňovací zájmena: o vůli 

snoubence je dvakrát užito zájmena idios („vlastní“) a jednou zájmena autos – („jeho“). 

„…zachovat pannu svou, udělá dobře.“ „Udělat dobře“ je hovorový výraz užitý 

Pavlem jen výjimečně (37.38; Fil 4,14; srov. Mt 12,12; Mk 7,37; Lk 6,27; Sk 10,33; Jak 

2,8.19; 2 Pt 1,19; 3 Jan 6). Sloveso „zachovat“ (tērein) většina exegetů vykládá ve 

smyslu: zachovat ji ve stavu nevdané.
431

 Takové chápání je v souladu s principem 

stability, který prostupuje celou kapitolou.
432

  

                                                 
427

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 301–302. 
428

 Srov. SCHRAGE, Wolfgang: Der erste Brief an die Korinther. 1Kor 6,12–11,16. EKK 7/2, Zürich, 

1995; sv. 2., s. 201. Podobně Yarbrough Not Like the Gentiles 103   
429

 spojení souřadných větných členů pomocí mnoha spojek 
430

 Srov. BALZ, Horst – SCHNEIDER, Gerhard (ed.). Exegetical Dictionary of the New Testament. sv. 3, 

Grand Rapids: Eerdmans, 1990. 2,136; RSV, NRSV . Fitzmyer se však domnívá, že thelēma lépe 

odpovídá popisu otce či poručníka. Srov. FITZMYER, Joseph A. First Corinthians. The Anchor Yale 

Bible, s. 326 a BLASS, Friedrich – DEBRUNNER, Albert. A Greek Grammar of the New Testament 

and Other Early Christian Literature. Chicago: University of Chicago, 1961. §478.3. 
431

 Takto v BAUER, Walter. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other, 815.2b: „drží svou 

pannu neporušenou“. 
432

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 302. 
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V. 38 „A tedy ten, kdo dává v manželství svou pannu, dělá dobře a ten, kdo ji 

nedá v manželství, udělá lépe.“ Deduktivní hōste („tedy, proto“) uvádí Pavlův závěr. 

Novějšímu způsobu výkladu působí největší potíže participium gamidzōn („ten, kdo 

dává v manželství“), které jsou částečně řešeny předpokladem, že toto sloveso 

v helénistické řečtině znamenalo také „vstoupit do manželství“; helénistická řečtina 

totiž znala mnoho slov končících – idzo (např. hysteridzō, komidzō, gnōridzō), která 

však neměla kauzální smysl.
433

  

Když Pavel používá dvě participiální konstrukce (druhá z nich je neúplná), srovnává 

dvě možná řešení (kalōs [„dobré“] a kreisson [„lepší“]) případu s pannou. Toto je jediný 

případ v celé korespondenci, kdy Pavel explicitně píše, co je dobré a co je lepší. 

Společně s paralelou ve verši 40 je toto jediné místo, v němž Pavel prohlašuje – z jeho 

pohledu objektivně – vyšší úroveň setrvání mimo manželství oproti vstupu do 

manželství – stav, jehož bezhříšnost Pavel pevně obhájil (vv. 28.36). Důvod, proč Pavel 

označuje nevstupování do manželství za „lepší“, je – jak říká ve verši 40 (srov. v. 25b) – 

jeho „názor“.
434

  

Opět se zde objevuje určité pohoršení pro ty, kteří jsou povoláni k manželství. Není 

však třeba rozmělňovat váhu Pavlova názoru (srov. komentář k v. 25) ani tvrdit, že jde o 

reakci na pár konkrétních situací (vždyť prozrazuje svou preferenci v celé kapitole), 

abychom mohli smířlivě pochopit jeho slova. Pavel mluví vážně v souladu se svým 

osobním darem (srov. v. 7), kterým je celibát pro Boží království. Protože je tímto 

darem uchvácen, nedovede si představit lepší cestu a tuto cestu doporučuje i druhým. 

Situace blízké parusie zde jistě umocňuje jeho slova. Čteme-li toto místo v rámci celého 

Písma a v proudu Tradice, musíme konstatovat, že pro jedince má prioritu to, co lépe 

odpovídá jeho vždy osobnímu povolání.
435

  

 

V. 39 „Žena je vázána k (svazku), dokud žije její muž…“ Jak v židovské, tak 

v helénistické společnosti byla žena považována za doživotně vázanou ke svému 

manželovi (srov. v. 10; Řím 7,2).
436

 V římské společnosti byla věrnost očekávána od 

                                                 
433

 Srov. ZERWICK, Max – GROSVENOR, Mary. A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, 

s. 512. Autoři Korinther však namítají: „[…] jednoznačné příklady pro γαμίζω ve smyslu „ženit“ nebyly 

přes protichůdné tvrzení dosud přineseny.“ ARZT-GRABNER, Peter. 1. Korinther. Papyrologische 

Kommentare zum Neuen Testament, 308. 
434

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 302–303 
435

 Více viz kapitola 5. 
436

 Tak mluví i starověké papyry. Srov. ARZT-GRABNER, Peter. 1. Korinther. Papyrologische 

Kommentare zum Neuen Testament, s. 314–316. Srov. také svitky od Mrtvého moře: „Bude s ním sama 

po všechny dny svého života“ 11Q19 57,18.  
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ženy, ale mužům se mimomanželské vztahy dovolovaly.
437

 Některé manuskripty 

(většina středověkých rukopisů: D, F, G, Ψ a „opravený“ א) snad pod vlivem Řím 7,2 

čtou text s bližším určení nomō („zákonem“); tato podoba textu byla dobře známá 

Tertuliánovi,
438

 který zakazoval druhé manželství i vdovám. Rukopis K a Koptský 

Bohairic čtou text, jako kdyby žena, spíš než ke svému manželovi, byla vázána sňatkem 

(gamō).           

„…Když však (její) muž zesnul, je volná (tomu), kdo (s ní) chce být oddán…“ 

Za použití anastrofy
439

 Pavel promýšlí případ ženy, jejíž „muž“ zesnul, což je běžný 

eufemismus pro smrt (srov. 11,30; 15,6.18.20.51; 1 Sol 4,14–15; v LXX Gn 47,30; Dt 

31,16; 1 Král 11,43).
440

 Ve starověku potvrzení, že je žena volná, aby se vdala, 

s kýmkoli chce, bylo běžnou součástí rozvodových dokumentů. Tak čteme v Mišně: 

„Podstatná formule v dokumentu o rozvodu je: ‚Hle, ty jsi volná, aby ses vdala 

s jakýmkoli mužem.‘. Rabbi Juda říká: ‚Dovol mi učinit toto: tvůj příkaz o rozvodu, 

dopis propuštění a listina osvobození, aby ses mohla vdát, s jakýmkoli mužem 

chceš.‘“
441

   

„…– jen v Pánu.“ Pavlově neúplné frázi chybí sloveso. „V Pánu“ (en Kyriō) se 

často nachází v parenetickém kontextu, v němž připomíná autoritu zmrtvýchvstalého 

Pána (srov. 1 Sol 3,8; Řím 16,2). Spojení s veršem 40 ukazuje, že Pavel klade vdovám 

omezení pro vstup do manželství – mají vstupovat do manželství pouze s křesťany. 

Prakticky všechny kultury mají endogamii na základě: rasy, klanu či vyznání. Mezi židy 

vstupování do manželství s nežidem bylo obecně zakázáno (Dt 7,3; Ezd 9,2).
442

 Zákaz 

pokračoval do rabínských časů, kdy byl uváděn mezi šesti sty třinácti příkazy. Mišna 

k tomuto říká: „ty jsi volná vzít si jakéhokoli muže kromě […] otroka či pohana“.
443

 

Podobně rozvodní nařízení (get) od časů Bar Kochby potvrzuje: „můžeš jít a vdát se 

s jakýmkoli židem chceš.“
444 

 

                                                 
437

 Viz PETERMAN, Gerald W. Marriage and Sexual Fidelity in the Papyri, Plutarch and Paul. In Tyndale 

Bulletin 1999, č. 50, s. 163–172.  
438

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 303. 
439

 Stylistický prostředek inverze dvouslovného či dvoučlenného typu (např. lyry zvuk). Jako poetismus je 

užívána, jestliže je nutno se z rytmických, rýmových či aktualizačních důvodů odchýlit od obvyklého 

slovosledu.  
440

 Viz např. HOMER, Il. 11.241. SOPHOCLES. El. 509.  
441

 M. Giṭ. 9,3.  
442

 Srov. 11Q19 57,19 
443

 M. Giṭ. 9,2.  
444

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 303. 
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V. 40 „Ale (ona) je blaženější, když tak zůstane – podle mého mínění…“ Pavel 

vzácně užívá přídavné jméno makarios – „blažený“ (v ČEP překládáno jako 

„blahoslavený“ – srov. Mt 5,1–12), a to pouze v Řím 4,7–8 a 14,22. Ve verši 40 má 

přídavné jméno běžný význam „dobrý“ – v lidové mluvě bylo zvykem o manželství 

takto hovořit. Menander například říká: „[…] a přemýšlej, co nazývají blažené 

(makarion) – nevezmu si manželku“.
445

 A podobně píše Euripides: „Blažený (makarios) 

ten, kdokoli se žení a získá dobrou ženu; i ten, kdo se nežení.“
446

  

Pavlův komparativ makariōtera je paralelou s veršem 38, kdy se zabýval mužem. 

V každém případě Pavel zestručňuje alternativy, které vyložil v komparativním výroku. 

Slova „názor“ (gnōmē) a „tak“ (houtōs) dotváří inkluzi s veršem 25, čímž vyhraňuje 

verše 25–40 jako literární jednotku.  

Co se týče srovnávání stavů, odkažme na dříve řečené: je nutné číst Pavlův výrok 

v kontextu celku Písma, Tradice i jeho osobního povolání. Zde navíc přistupuje přímý 

korektiv, přidaný buď Pavlem samým, nebo jeho žáky: „Mladší vdovy však odmítej 

[zapsat mezi celibát žijící vdovy]. Neboť když je jejich žádosti odvrátí od Krista, chtějí 

se vdávat; […] Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a 

nedávaly protivníku žádnou příležitost k pomluvám. Vždyť některé z nich se již 

odvrátily za Satanem.“ (1 Tim 5,11.14–15; srov. perikopu o vdovách vv. 2–16).  

„…Domnívám se, že i já mám Ducha Božího.“ Pavel znovu podpírá argument 

svou vlastní prestiží (jde o tematickou inkluzi s v. 25), když se odvolává na jemu daný 

dar Ducha (viz 12,7). Ethos odvolávka je připojena k předchozímu argumentu spojkou 

de a zdůrazňujícím kagō („i já“). Překlad má odrážet jak výraznou nedokončenost, tak 

Pavlovo přesvědčení o jeho vlastní autoritě nad korintskými v opozici k „duchovním“ 

(14,37).
447

 

                                                 
445

 MENANDER. Fragment 3K.  
446

 Viz STOBAEUS. Anthology. In WACHSMUTH, Curt – HENSE, Otto (ed.). Ioannis Stobaei 

Anthologium. sv. 5, Berlin: Weidmann, 1974, 4.525.16–4.526.1.     
447

 Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, s. 303–304. 
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4. Biblicko-teologické paralely k tématu manželství 

a celibátu v Novém zákoně  

Nový zákon přebírá starozákonní pozitivní vnímání sexuality a manželství, jakožto 

v základu krásných a Bohem chtěných skutečností. Zároveň však Nový zákon ukazuje, 

že manželství, sexualita a vše lidské musí být proměněno a prohloubeno novým 

životem, který nám přinesl Kristus. Manželství i celibát se týkají sexuality, která je jen 

jednou z oblastí lidského jednání, proto, když hovoříme o sexualitě, nesmíme ztrácet ze 

zřetele důrazy, které jsou primární – láska k Bohu a láska k člověku, jejichž jádro nám 

odhalil Ježíš.
448

  

Každý z nás je stvořen podle obrazu Božího Syna (jako kopie podle originálu – srov. 

např. Řím 11,36; Kol 1,15–17; Jan 1,3.10) a k jeho podobě Syna, což znamená, že 

každý člověk se rodí bytostně nehotový, povolaný svobodně přijmout jedinečné zadání 

svého lidství (srov. Kol 1,15; Řím 8,29; 1 Kor 15,49). Jaké je vyhranění podoby 

člověka, ukazuje kenotický charakter lásky Boží Syna. Jedině cesta lásky Kristovy 

může trvat věčně a dosáhnout naplnění osobního i vztahového. Její charakter je určen 

k následování jak pro manžele, tak pro celibátně žijící osoby. Uvažování o kenotických 

rysech lásky vychází z mystického hymnu o Kristu z listu sv. apoštola Pavla Filipanům 

(2,5−11). Připomeňme si, co v oné pasáži Apoštol říká:  

Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece 

na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A 

v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil 

nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na 

nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. 

Slovní spojení „sám sebe zmařil“ (heauton ekenōsen – v. 7) tvoří metaforu, kterou je 

možno přeložit jako „sám sebe vyprázdnil“. Tento hapax vyjadřuje závratné poznání: 

Ten, který je rovný Bohu, se odmítl „nerozděleně“ těšit z Otce a přijal tíhu padlé lidské 

přirozenosti. Stvořitel se dobrovolně stal kousíčkem svého stvoření, ne proto, „aby si 

nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Mk 10,45). 

Vtělený Bůh mohl plnými doušky vychutnávat služby všeho a všech − svět mu mohl 

ležet u nohou (srov. Mt 4,1−11), ale On se rozhodl jinak. Rozhodl sám sebe ponížit, aby 

                                                 
448

 Srov. MAY, William E. – LAWLER, Ronald – BOYLE, Joseph, Jr. Catholic sexual Ethics. A Summary, 

Explanation, & Defense, 3. vyd., Huntington: Our Sunday Visitor, 2011, s. 62. 



110 

povznesl ty, jejichž důstojnost byla zašlapána do země. Ten, kterému příslušelo 

vládnout, se stal poslední z lidí pro spásu všech.  

Neočištěné lidské srdce není s to ani nahlédnout hloubku této fascinující pravdy. Co 

pro našeho Boha znamenáme, že učinil něco tak velkolepého?! Toto je totální 

vyvrcholení osobní lásky (Jan 13,10), nad kterým žasnou mnozí velcí světci a světice – 

za všechny zmiňme Jana Kasiána a Terezii od Ježíše.
449

 Není to ovšem pouze čin, nad 

nímž se tají dech, ale je to vzor pro všechny Ježíšovy učedníky. Je to cesta, kterou 

potřebuje projít každé srdce zraněné hříchem Adamovy neposlušnosti. Jedině pokorně 

přijatá cesta zmaření vlastních představ, iluzí, vrtochů, nálad, plánů a vůle vede člověka 

ke spáse duše: ať je to v celibátu pro Boží království nebo v manželství. Ani jeden ze 

stavů, ke kterým církev zve, se neobejde bez askeze, Golgoty, kříže a Velkého pátku. 

Jedině pak je přemoženo dominování i ujařmení, aby triumfu nabyla vzájemná láska 

Božích dětí. 

 

4.1. Nauka o manželství v Novém zákoně 

4.1.1. Ježíš a manželství 

V evangeliích se zachovalo velmi málo explicitních Ježíšových výroků o manželství, 

a proto jsme odkázáni sledovat nejen jeho explicitní výroky, ale i slova a činy implicitně 

vypovídající o rodině a manželství. To, že se Ježíš příliš nevyjadřoval k manželství, 

může jednoduše ukazovat na jeho přijetí této instituce; podobně jako se například 

nevyjadřoval ke státnímu zřízení. Nezdá se, že by nedostatek Ježíšových explicitních 

vyjádření k manželství dával oprávnění k domněnce, že neexistoval žádný zvláštní 

manželský étos křesťanů.
450

  

Vtělené Slovo přineslo vrcholné zjevení Boží vůle, a proto přivádí manželství 

k původnímu plánu, které s ním Otec měl. Z vyprávění evangelistů však poznáváme, že 

Ježíš byl také syn své doby: například přebíral slovník užívaný pro vytvoření manželské 

jednoty: muži „se ožení“ (gamousin), kdežto ženy „jsou vdávány“ (gamidzontai; srov. 

Mk 12,25; Lk 14,20, Mt 22,30). V této polaritě – Božího a lidského – se ocitá celé 

Písmo. 

                                                 
449

 Více viz kapitola 5. 
450

 Srov. COLLINS, Raymond F. Marriage. New Testament. In HERION, Gary A. – GRAF, David F. – 

PLEINS, David John – FREEDMAN, David Noel (ed.). The Anchor Yale Bible Dictionary, K–N, sv. 

IV., New York: Doubleday, s. 569–572, s. 569. 
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4.1.1.1. Ježíšův zájem o rodinu  

Významný je už fakt, že Ježíš přijal narození v rodině, ač velmi zvláštní. Pokud by 

manželství bylo o sobě špatné, Bůh by vtělení takto neuskutečnil.
451

 V této rodině byla 

rozhodující Otcova vůle, jakožto měřítko jednání každého z jejích členů. To vnímáme 

na Marii, která k úžasnému oznámení svého panenského mateřství říká slova 

bezpodmínečné odevzdanosti: „Hle, služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova“ 

(Lk 1,38). Obdobný postoj poznáváme u Josefa, který ve všech situacích, a to i těch 

nepochopitelných, poslouchá slova Božího posla: „Josefe, syny Davidův, neboj se 

přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého […]“ 

(srov. Mt 1,20–24). A Ježíš sám neváhá uposlechnout Boží vůli, ačkoli tím způsobí 

utrpení svým rodičům, kteří ho horečně hledali (Lk 2,49). V „Boží rodině“, která je 

vzorem všem ostatním rodinám, má tedy mít Boží slovo absolutní prvenství. V takové 

rodině je velkorysá láska pravidlem pro každého jejího člena.
452

   

Ve svém veřejném působení Ježíš projevoval vřelý zájem o rodinu, což můžeme 

vidět v jeho péči o její potřeby, problémy, bolesti i radosti. Vzpomeňme svatbu v Káně 

(Jan 2,1–11), kde svou přítomnost korunuje požehnáním duchovním i hmotným;  radost 

tohoto dne totiž nemá být vyrušena. První ze svých zázraků vykonal pro manželský pár! 

Hluboké je jeho přátelství k rodině Lazara a jeho sester. Petrovi uzdraví nemocnou 

tchyni (Mk 1,29–31 a par.). Dojemně vypráví drama otce, který se láskyplně chová ke 

svým „nezvedeným“ synům (Lk 15,11–32). Projevuje svou něžnou lásku k dětem a kárá 

učedníky, kteří by je chtěli odhánět (Mk 10,13–16 a par.).
453

 

4.1.1.2. Rodina může být přesažena  

Přes všechnu péči, kterou Ježíš rodinu zahrnuje, rodinu neabsolutizuje. Ježíš chce, 

aby rodina byla otevřena vyšším Božím plánům, které dokonce mohou vyžadovat její 

opuštění. To ukazuje odpověď, kterou Ježíš dává těm, kdo mu říkají, že ho jeho matka a 

její příbuzní hledali: „Kdo je má matka? Kdo jsou moji bratři? [...] Každý, kdo činí vůli 

Boží, je můj bratr i sestra i matka“ (Srov. Mk 3,31–35 a par.). To je i případ jeho 

učedníků, kteří byli zřejmě z drtivé většiny muži poslušní nařízení vyplývajícího z Gn 
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1,28 a tedy ženatí, avšak kvůli Kristovu povolání opouštějí své domovy.
454

 Evangelisté 

ukazují, že učednictví hluboce zasahovalo rodinné vztahy (Mk 10,29n; Mt 19,29; Lk 

18,29n) a Lukášova redakce doplňuje nutnost úplného zřeknutí se rodiny (Lk 14,26; 

18,29). Výše zmíněnými slovy a gesty Ježíš připravuje pole pro život odlišný od 

manželství. Ukazuje, že rodina není jediným vyjádřením lásky mezi lidmi. Někteří 

budou pozváni zříci se vlastní rodiny kvůli širší „rodině“ dětí Božích, kde si všichni 

mohou být „bratrem, sestrou a matkou“.
455

   

4.1.1.3. Manželství, rozvod a cizoložství v Ježíšově uvažování  

Klasický text, v němž Ježíš slovně vyjadřuje svůj názor na manželství, se zachoval 

v redakci evangelisty Matouše, která není prosta obtíží. Během své cesty do Jeruzaléma 

ho někteří farizeové „podrobili zkoušce“, když se ptali, zda je dovoleno zapudit vlastní 

manželku „z jakéhokoli důvodu“ (Mt 19,3). Záměrem otázky bylo pokusit se Ježíše 

„přetáhnout“ k jedné ze dvou škol, které proti sobě stály ve výkladu zákona o rozvodu 

(Dt 24,1): buď přísné Šamajově či liberální Hillelově, která prakticky dovolovala 

rozvod z jakéhokoli důvodu. Ježíš vzal však rafinovaným tazatelům vítr z plachet 

a odkazem na „počátek“ prohlašuje protiprávnost všech forem rozvodu:  

„[…] Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i 

matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo‘; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto 

co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit 

svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“ Odpoví jim: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš 

dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z 

jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“ (Mt 19,4–9) 

Povšimněme si tří důležitých bodů: 1) Manželství je součástí odvěkého Božího 

plánu, jenž nepředvídá nějakou výjimku nerozlučitelnosti, neboť je vepsáno do 

přirozenosti muže a ženy jako bytostí, které se výlučně doplňují (vyjádření sexuality 

nemá místo jinde než v manželství). Odkazem na Gn 1,27 a 2,24 chce Mistr srovnat 

úlevy, které Stará smlouva dovolovala. 2) Mojžíšovo ustanovení o rozvodu (Dt 24,1) 

mělo přechodnou hodnotu, a spíše než Boží milosrdenství odhalovalo „tvrdost srdce“ 

Židů, uzavřených požadavkům příkré Boží vůle. 3) Rozvod a opětovně sezdání s jinou 
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osobou je jednoduše „cizoložstvím“ (srov. Ex 20,14), ať už se jedná o muže či o ženu 

(jak je upřesněno lépe v Mk 10,11–12), neboť manželství je nerozlučitelné.
456

  

Matoušovo evangelium však jako by předvídalo výjimky ze zákona 

o nerozlučitelnosti („z jiného důvodu než pro smilstvo“) v protikladu k Markovi (10,11–

12), Lukášovi (16,18) a Pavlovi (1Kor 7,10–11), kteří žádnou výjimku neznají.
457

 Tyto 

shodné doklady textu bez výjimky nám mohou pomoci lépe pochopit Matoušův text: 

nemusí se jednat o Ježíšem vyslovenou výjimku, ale o zvláštní případ, který se stal ve 

společenství, pro něž Matouš evangelium adresoval; zřejmě tedy jde o přídavek vložený 

evangelistou. Řecký výraz, který je zde použit, není moicheia (cizoložství), ale porneia 

(smilstvo; viz také 5,32), který má obecnější význam a může označovat jakékoli 

nezákonné svazky – například ty, u nichž existovala určitá míra rodinného vztahu (viz 

Lv 18,6–18; 20,11nn). Některé z takových svazků byly ovšem pohany považovány za 

legitimní a díky konfrontaci s proselyty byly tolerované rovněž mezi židy. Takové 

Zákonu odporující sňatky nicméně působily potíže některým konvertitům 

v komunitách, kde měla silné slovo ortodoxní skupina židů; a takové psal zřejmě 

i evangelista Matouš. Odtud pravděpodobně pochází Matoušova výjimka odmítající 

nezákonné svazky, které byly považovány za druh konkubinátu;
458

 tento názor je 

podepřen pasážemi z kumránských svitků.
459

 

 Jiní však tvrdí, že se jedná o skutečnou výjimku, kdy v případě cizoložství 

s ohledem na posvátnost manželství měl být svazek rozloučen.
460

 To je také výklad 

některých pravoslavných a protestantských církví. Tento výklad však nemá oporu 

v textu a v kontrastu k jednoznačné linii ostatních evangelistů, a především Pavlově, 

nezná výjimku toho druhu pro zavádění ústupků pro manželství.
461

 

Jinou variantu Ježíšových slov nalézáme u evangelisty Marka (10,11) píšícího 

pohano-křesťanům, u kterých mohla rozvod iniciovat i žena. Marek pro zachování 
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smyslu Ježíšových slov rozšiřuje explicitně adresovaný výrok zákazu rozvodu i pro 

ženy. 

Zákaz cizoložit Ježíš přebírá z Desatera (Mk 10,19; Mt 19,16; Lk 18,20; Jan 8,11). 

Tento příkaz však razantně prohlubuje a zvnitřňuje ve své antitezi při kázání na hoře, 

když říká: „[…] každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“ (Mt 

5,28). Ježíš ukazuje, že poskvrňující není až skutek, ale hřích klíčící v srdci, což se 

podobá nejmladší vrstvě knihy Přísloví, kde vidíme, že cizoložství působí morální 

rozklad člověka (srov. 2,18; 5,5; 7,26–27). Vnímajíce prohloubení šestého přikázání 

vzpomeňme také na blíže neurčená slova smilstvo (porneia) a smyslnost (aselgeia), 

před níž Mistr rovněž varuje (Mk 7,21–22).  Ježíš zvnitřněním zákazu cizoložit velmi 

povznáší manželství a rodinu.
462

 

4.1.2. Manželství v autentický Pavlových listech  

Pavlův vlastní pohled na manželství je vyjádřen v Prvním listu Soluňanům (4,3–8) 

a v Prvním listu Korinťanům (7,1–40). Zdá se, že mnoho církevních autorit Pavlových 

dnů bylo ženatých (srov. 1 Kor 9,5; 1 Tim 3,2; Řím 16,3–4; Sk 18,18) a Pavel sám ještě 

předtím, než napsal list do Korinta (srov. 7,8), zřejmě také.
463

 

Pavlův ranější pohled na manželství je zaznamenán v listu Soluňanům (4,3–8): 

Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás aby uměl žít 

se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Ať 

nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak 

jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo 

tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.  

Pavel zde sdílí tradiční židovský pohled na manželství, podle něhož důstojné 

sexuální a manželské zvyky odlišují Boží lid od pohanů (v. 5). Zřejmě Soluňanům 

o manželství nepíše kvůli jejich upadlým mravům, ale jednoduše jim připomíná, že 

jejich křesťanství vyžaduje radikálně odlišný způsob života od pohanů. Věrný Starému 

zákonu povzbuzuje k tomu, aby uměřené sexuální jednání mělo místo v rámci 

manželské smlouvy (v. 4). Ve verši 3 Pavel povzbuzuje, aby manželský vztah byl 

vnímán jako způsob, jímž se manželé zasvěcují Bohu. Nakonec vybízí k věrnosti Kristu, 
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vztahům s křesťany a bázni Boží (v. 6–8). Tak dává trojí motivaci pro to, co již 

zaznělo.
464

   

Jelikož detailní rozbor sedmé kapitoly listu Korinťanům již máme za sebou, shrneme 

na tomto místě pouze nejzásadnější skutečnousti. Apoštol nepředkládá ucelené 

pojednání na téma manželství a panenství, ale odpovědi na problémy, které mu 

předložili korintští, kteří díky radikálnímu asketismu (v. 1b) umenšovali manželství ve 

prospěch panenství, odmítali sexuální styk a manželství samo. Pavel si je dobře vědom 

působení hříchu na lidskou osobu a potřeby vykoupení naší sexuality, díky čemuž se 

o manželství vyjadřuje velice zemitě, přesto potvrzuje jeho důstojnost.
465

 Podívejme se 

nejprve na problematičtější místa kapitoly a pak na pozitivní.  

V helénistickém Korintě existovala smíšená manželství pohanů a pohano-křesťanů. 

Pavel ví o úskalích takové manželské jednoty (7,32–34), ale nezavrhuje ji; naopak 

povzbuzuje k jejímu zachování, protože nevěřící strana může být skrze věřící 

„posvěcena“ (7,12–14). Ovšem za předpokladu, že pohanská strana už nesouhlasí se 

soužitím s křesťanskou stranou, může „být odloučena“ (v. 15); iniciativa však musí vyjít 

z pohanské strany.
466

 Pavlovým slovům je možné rozumět dvojíji způsobem: věřící je 

osvobozen od společného soužití nebo od manželství. Katolická církev se přiklonila 

k druhému výkladu, který nazvala Privilegium Paulinum.
467

 Když věřící z manželů 

využije Privilegium Paulinum, může opět uzavřít manželství, ovšem „jen v Pánu“ 

(v. 39). Víra se tak stává určující skutečností také v manželství.
468

 

Pro pochopení slov, která Apoštol vyřkl na téma panenství ve spojení s manželstvím, 

je důležité si uvědomit, že určující je subjektivní hledisko celibátníka Pavla 

a eschatologické vnímání jeho doby (srov. 27n). Pavel zakouší celibát jako cestu lepší 

pro něj a domnívá se, že je lepší pro všechny (v. 38). Proto předkládá svůj subjektivní 

„názor“ (v. 25) o tom, čím jeho srdce přetéká. V panictví pro Boží království nalezl 

perlu, jejíž lesk touží nabídnout i ostatním, což ovšem neznamená, že to bude pro 

všechny tím nejlepším (v. 7).
469
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Z Pavlova eschatologického důrazu, který při prvním čtení mluví spíše proti 

manželství, je možné přesto vyvodit nosné myšlenky. Manželství má v Božím plánu 

časný ráz, skrze nějž mají osoby postupně směřovat k transcendentnu. První inklinací 

manželů je tedy vzájemná láska a rodina – a jejich ochrana zde na zemi. V tom je skryté 

ryziko zůstat zde, zabydlet se, zapomenout na Pána a jeho den. Jedině Mesiášova 

parusie je pak s to rozbít zaběhané koleje a čistě imanentistické pojímání života, které se 

Bohu nelíbí. „Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech 

lidí!“ (1 Kor 15,19). 

Pro čtenáře náročně pochopitelné těžkosti, které Pavel v manželství vnímá: 

„rozdělení“ a hledání vůle manžela (vv. 32–34) podle mého názoru souvisí s povahou 

manželských párů, jež v Korintě byly. Apoštol jim píše „jako nedospělým v Kristu“, 

kteří nemají „Ducha“ (3,1), což ukazuje ubohý stav jeho adresátů (srov. 3,1nn.). Rovněž 

fakt, že se významně věnuje smíšeným manželstvím (vv. 12–15), naznačuje, že 

v korintské církvi byl větší počet smíšených manželství. Z toho můžeme vyvodit: tam, 

kde nehledají oba manželé Boží vůli, jako v případě Nazaretské rodiny, tam se 

křesťanský manžel (či manželka) skutečně ocitají v situaci „rozdělení“. I toto rozdělení 

však může přinést požehnání, pokud je neseno velkoryse (srov. Fil 1,22–26).
470

 

Problematickým bodem je verš 9, z něhož by se dalo vyvozovat, že manželství je 

určeno k vybití sexuálního chtíče. Zasazení tohoto dobově podmíněného místa do celku 

Písma však ukazuje, že je to iluzorní představa. V lásce sobectví nemá místo.
471

 

Pozitivní aspekty manželství Pavel zmiňuje stručněji než v případě panenství, 

o němž hovoří s horoucí osobní zaangažovaností, přesto tato pozitiva nejsou 

nevýznamná:  

1) V otázkách sexuality mají manžel i manželka stejné povinnosti, práva i privilegia, 

což – na tehdejší poměry – znamená nevídanou emancipaci ženy (srov. vv. 2–4.8–

14.32–35)! 2) Sexuální styk manželů není nic špatného, naopak manželé nemají za 

normálních podmínek delší dobu žít zdrženlivě (v. 5). 3) Apoštol se odvolává na Ježíšův 

příkaz (v. 10), aby jasně odsoudil narušení trvalosti manželského svazku.
472

 Zákaz 

rozvodu Pavel artikuluje tak jasně, že jednoznačně převažuje případné pochybnosti 
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vzniklé vsuvkou z Matoušova evangelia (19,9).
473

 4) Manželství je specifickým darem 

(charisma) od Boha pro konkrétní osobu (v. 7; srov. v. 9) a je dobré (srov. v. 38).
474

 5) 

Manželství posvěcuje ty, kteří do něj vstoupili, a přináší skrze věřící osobu spásu 

i nevěřícímu manželovi (či manželce) a rovněž dětem, které se z takového manželského 

svazku narodí (v. 14.16).  

Donívám se, že je možné plnější čtení čtvrtého verše: „Žena nemá moc nad vlastním 

tělem, ale muž; a podobně muž nemá moc nad vlastním tělem, ale žena.“ (srov. vv. 2–

4). Ti, kteří byli na počátku stvořeni ke sjednocení, se hříchem postavili do opozice. 

Pavel však říká, že mají mít moc nad tělem toho druhého. Překonáme-li čistě právnické 

pochopení, zjistíme, že Duch cílí k obnovené jednotě jediného těla, k němuž se má 

„člověk“ (Gn 1,26) chovat láskyplně (srov. Ef 5,25).
475

 

K tématu rozdělení mají také co říci Apoštolova slova listu Galaťanům: „Už není 

muž, ani žena, ale všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“ (3,28). Pavel vyslovuje tuto větu, 

aby odrazil křesťany od „skutků Zákona“, které by měly získávat těm, kdo je dělají, 

větší přízeň u Boha. Apoštol však vyhlašuje konec takového získávání privilegií, 

přičemž říká i výše zmíněnou větu. Zdá se, že právě tato věta vyzývá k tomu, abychom 

„šli za literu“
476

. Na počátku vychází Adam a Eva z jednoho člověka (Gn 2,21) a od té 

doby touží po opětovném sjednocení v něm: „Finis amoris ut duo unum fiant.”
477

 

Následky hříchu však Adama a Evu staví do nepřátelské opozice (Gn 3,16) 

a korumpovaná přirozenost jejich opětovné sjednocení znemožňuje. Tuto aporii je s to 

vyřešit pouze Nový Adam, v jehož těle nachází mužství i ženství opětovné splynutí 

v nejvýšší možné míře (srov. 1 Kor 15,28).
478
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 Zdá se, že Pavel nezná Pánova slova o rozvodu a výjimce, o níž mluví Matoušovo evangelium, a proto 

podtrhuje svoji autoritu. Srov. COLLINS, Raymond F. First Corinthians. Sacra Pagina Series, 270. 
474

 Pavel na žádném místě nesnižuje manželský stav; jen o něm neposkytuje subjektivní popis, jako to činí 

v případě panenství. Srov. DE LORENZI, Lorenzo. Verginità. In ROSSANO, Pietro – RAVASI, 

Gianfranco – GIRLANDA, Antonio (ed.). Nuovo Dizionario di teologia biblica, s. 1650. 
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 Římský katechismus v 8. kapitole, ve 21. kvestii k tématu říká: „Manželská věrnost vyžaduje, aby muž 

a žena byli spojeni jedinečnou, svatou a čistou láskou; nikoli láskou, kterou se milují cizoložníci, nýbrž 

takovou, jakou Kristus miloval církev. Toto pravidlo předepsal Apoštol, když pravil: ‚Muži, milujte své 

ženy, jako Kristus miloval církev.‘ A je jisté, že Kristus objal církev nesmírnou láskou, a to ne kvůli 

vlastnímu prospěchu, nýbrž jen kvůli prospěchu snoubenky.“ Citováno z nepublikovaných skript 

Davida Peroutky, která napsal roku 2010 k předmětu Křesťanské životní stavy, jenž učil na Katolické 

teologické v akademickém roce 2009–2010.  
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 Srov. BENEDIKT XVI. Verbum Domini. Posynodální apoštolská exhortace o Božím slově v životě a 

poslání církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011, čl. 38., s. 58. 
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 Srov. EVDOKIMOV, Pavel. Žena a spása světa, s. 31. 
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 Srov. EVDOKIMOV, Pavel. Žena a spása světa, s. 31–33. 
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4.1.3. Manželství v pavlovských listech 

Mezi listy, které zřejmě napsali Pavlovi žáci, se nalézají dvě zásadní perikopy 

o rodině a manželství. Jde o Kol 3,16–4,1 a paralelní text z listu Efesanům (5,19–6,9), 

které nazýváme „řád domácnosti“. Společně s těmito texty budeme uvažovat i o přínosu 

Pastorálních epištol a okrajově o slovech Prvního listu svatého apoštola Petra. 

4.1.3.1. Manželství jako svátostné znamení spojení Krista s církví   

Již Ozeáš zahájil promýšlení vztahu mezi Bohem a jeho lidem podle analogie 

s manželstvím (Oz 1 – 3). Tento jeho námět převzalo mnoho autorů Staré smlouvy 

(srov. Iz 1,21; 50,1; 54,6–7; Jer 2,2; 3,1.6–12; Ez 16; 23; Pís; Žl 45) a Ježíš zůstává této 

tradici věrný: mesiášský čas představuje jako svatbu (Mt 22,1–14; 25,1–13), sám se 

prohlašuje za ženicha (Mt 9,15; srov. Jan 3,29; Zj 19,7–9; 21,2; 2 Kor 11,2; Ef 5,25–33) 

a při svatbě v Káně vystupuje právě jako ženich, jehož povinnosti bylo zajistit víno (Jan 

2,1–12). Tak Ježíš i svatopisci Nového zákona ukazují, že vztah mezi Bohem a jeho 

lidem se konkretizuje ve vztahu Krista k jeho církvi.
479

 On je ženich, který za svou 

nevěstu pokládá život, a tak se tento vztah stává zpětně vzorem a korektivem pro vztah 

manžela a manželky – tuto skutečnost vnímáme nejintenzivněji v listu Efesanům: 

V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je 

hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak 

ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval 

církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on sám připravil 

církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži 

mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v 

nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; vždyť jsme údy jeho těla. 

'Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo'. Je to velké 

tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu 

jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. (Ef 5,21–33; srov. Kol 3,18–19; 1 Pt 3,1–8) 

Hutná teologie perikopy, zaměřená primárně na vztah Krista a církve a až 

sekundárně na vztah muže a ženy, by si zasloužila analyzovat detailně, zde se však 

omezíme pouze na vyzdvižení několika významných akcentů.
480

 Nejprve si 

povšimněme, že řeč o manželství se celá rozvíjí ve znamení lásky pramenící z Krista 

(v. 21). Pro takovou lásku ono vzájemné „podřizování“ nevyjadřuje nucenou závislost 
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 Srov. JB, s. 1593. 
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 Zájemce o podrobnější rozbor odkazuji na povedenou práci kolegyně z Katolické teologické fakulty. 

ZEMÁNKOVÁ, Kristýna: Kristus jako hlava a zdroj křesťanského manželství.  Exegeze a teologická 

reflexe Ef 5,21 – 33. Vedoucí práce: Jaroslav Brož, Praha: Katolická teologická fakulta, 2011. 
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otroka, ale dobrovolně přijatou závislost zralé osoby. A bez takové závislosti se 

neobejde ani manžel představený jako „hlava ženy“ (v. 23). Proto ač literní – dobově 

podmíněný – smysl textu vyjadřuje podřízenost ženy jejímu muži, plnější smysl 

akcentuje vzájemnost „podřízení“, neboť všichni lidé jsou v pozici podřízenosti na 

způsob církve podléhající Kristu. Muž tedy není „rovnější“ než žena!
481

   

Vztah manžel – manželka má být utvářen podle vztahu Kristus – církev, který je 

bytostně vztahem lásky: „Kristus si zamiloval církev a sám se za ni obětoval“ (v. 25). 

To znamená, že vztah Krista a církve se stává modelem vzájemné lásky mezi manžely. 

Kristův Duch má prokvasit a očistit lidskou lásku (erōs) pokřtěných od sobeckého 

zakřivení do sebe (cor incurvatum in se) a učinit ji obrazem, a dokonce svátostí 

(mystērion) vztahu Krista a církve.
482

 

Nakonec si povšimněme, že křesťanské manželství se noří do „tajemství“ 

(mystērion) samotného Boha (v. 32), které Corpus Paulinum vnímá ve spásném 

projektu vrcholícím ve vtělení, jež otevírá životodárný prostor pro církev, neboť ona je 

„snoubenkou“ Slova. Protože manželství není soukromou záležitostí, ale má eklesiální 

rozměr, musí sloužit růstu církve. Od církve má manželství svůj počátek v míře, ve 

které poznává, jak tvořit vztahy lásky. Zde se utváří „svátostnost“ křesťanského 

manželství, jako pramen a zdroj milosti pro život a výchovu v lásce.
483

 

V Prvním listu Petrově (3,1–8) se nám zachoval obdobný text jako v listu Efesanům 

(řád domácnosti), který kromě zmíněných akcentů vyzdvihuje podobnou myšlenku jako 

První list Korinťanům: věřící žena může svým chováním přivést k víře nevěřícího muže 

(3,1; srov. 1 Kor 7,14.16). 

4.1.3.2. Rodina v pavlovských listech  

Následující verše listu Efesanům (a paralelní slova listu Kolosanům) promlouvají ke 

všem ostatním členům rodiny, tedy včetně otroků: 

„Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. […] A vy otcové, 

nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Otroci, 

poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista[…] Vy 

páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten 

nikomu nestraní“ (Ef 6,1–9; srov. Kol 3,20–4,1) 
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 Tato inspirace pochází z přednášky Benedicta Tomáše Mohelníka pronesené na Katolické teologické 

fakultě Univerzity Karlovy dne 26. 3. 2014. 
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 Srov. CIPRIANI, Settimio. Matrimonio. In ROSSANO, Pietro – RAVASI, Gianfranco – GIRLANDA, 

Antonio (ed.). Nuovo Dizionario di teologia biblica, s. 928. 
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 Srov. tamtéž. 
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Vidíme, že rozměr rodiny se nevyčerpává manželi, ale přirozeně se otevírá dětem, 

jako ovoci vzájemné lásky. K daru života je třeba také přidružit láskyplnou „výchovu“, 

která odpovídá požadavkům křesťanské víry: „Vychovávejte je v kázni a napomenutích 

našeho Pána“ (v. 4). V takové výchově rodiče své děti jakoby podruhé rodí.
484

 

Do rámce rodiny, jejímž základním rámcem je láska, je připojen také vztah mezi 

pány a otroky. Navzdory trvání stavu otroků je vyzdvižena jejich důstojnost jako synů 

Božích, jež musí být připomenuta ‚pánům‘. Všichni totiž mají „jediného Pána v nebi“, 

který „nikomu nestraní“ (v. 9). Situace otroků je takto nahlížena novýma očima.
485

 

Jak v případě citovaného úryvku z listu Efesanům, tak v listu Kolosanům vyniká 

jedinečný motiv jednání křesťana, kterým je vztah ke Kristu. 

Zhodnocení rodiny v jejím celku poskytuje nařízení z listu Titovi – v „rodinné 

katechezi“
486

 určené různým rodinným příslušníkům:  

Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou 

zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy ať se chovají důstojně na věřící […] Ať vyučují 

mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, byly rozumné, cudné, 

staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo. 

Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní, a sám jim dávej dobrý příklad. […] Otroci 

ať ve všem poslouchají své pány. […], a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha. (Tit 

2,1–9) 

Motiv těchto slov je na prvním místě náboženský: dělat „čest učení našeho Boha“ 

(v. 10) a starat se „aby Boží slovo nebylo zneváženo“ (v. 5). Manželská milost má tak 

prostupovat celou rodinu: od manželů po všechny osoby, které rodinu tvoří.
487

 

Z pastorační péče o rodinu nejsou vyloučeny ani vdovy, neboť doba je nejistá a číhá 

mnoho nebezpečí zvláště na vdovy mladé. První list Timoteovi (5,3–16) uvádí tři 

kategorie vdov: 1) ty, které mají rodinu a žijí v ní – těm se doporučuje především plnění 

povinností vůči vlastní rodině (5,4). 2) Ty, které jsou „opravdové vdovy“, jsou 

osamocené, a proto potřebují být zajištěny církví (5,5.16). 3) Jsou vdovy, ať už zajištěné 

či ne, které slouží potřebným – ty mají mít zvláštní kvality (5,9–15). Tak vdovy z okraje 
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společnosti mají vstoupit do péče o větší rodinu, kterou je církev. Vdova se pak ukáže 

jako užitečná a její osobní prestiž vzroste.
488

  

4.1.4. Manželství odporující praktiky 

Jestliže Ježíš odsuzuje nejen cizoložství faktické, ale i žádost očí (Mt 5,28), je nad 

vší pochybnost, že obdobný postoj zaujímá ke všem ostatním sexuálním přečinům, které 

ošetřoval Starý zákon, ač své odsouzení v tomto směru nevyslovuje verbis expresis 

(srov. Mk 7,21–22).  

Apoštol Pavel musel čelit leckdy ubohé situaci prvních komunit pohano-křesťanů, 

a proto si dovolil své výtky artikulovat konkrétněji. Není bez zajímavosti, že proti hned 

několika přestoupením v oblasti sexuality mluvil právě v listech do Korinta. Podívejme 

se na několik perikop, které řeší přestoupení, jež ve Staré smlouvě ošetřovala zejména 

kniha Leviticus.  

Z perikopy 1 Kor 5,1–5 je zřejmé, že i v době Nové smlouvy trvá zákaz 

krvesmilstva. Proti prostituci Apoštol (a jeho žáci) vystupuje hned několikrát (1 Kor 

6,12–20; 10,8; 2 Kor 12,21; Kol 3,5). 

Pavlova krátká zmínka v listu Římanům (1,26–27) nezdůvodňuje, proč je 

homosexuální jednání špatné, neboť se mu to zdá zcela evidentní. Homosexuální 

praktiky považuje za o sobě hříšné, druh trestu pro nevěřící a pokroucení lidského 

života.
489

  

Ne příliš konkrétní pasáž hovořící o sexuálních deliktech pohanů Pavel píše v listu 

Římanům (srov. 1,24–27). Vedle zmínky o homosexuálním jednání je významný verš 

26 hovořící o blíže neurčených „nepřirozených stycích“. Z tohoto by bylo možno 

vyvozovat, že Bůh má v ošklivosti každý pohlavní styk, který ze své přirozenosti 

neumožňuje to, k čemu je určen – k plození dětí (srov. Gn 38,6–10).   

Na závěr připomeňme, že novozákonní knihy hovoří opakovaně proti smilstvu 

(porneia). Toto slovo má v Písmu široký význam pro označení nemorálního sexuálního 

jednání ve své všeobecnosti (cizoložství, předmanželský pohlavní styk, krvesmilstvo, 

prostituci, homosexuální jednání, sexuální styk se zvířaty, atd). Jasná je tendence potřít 
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všechny sexuální styky vytržené mimo rámec manželství – a přesně v tomto smyslu 

Pavel slovo porneia v perikopě 1 Sol 4,3–8 užívá.
490

 

Je dobré podtrhnout, že Nový zákon relativizuje tělo, nakolik je zasaženo hříchem, 

a staví se proti všem jeho neuspořádaným tužbám (srov. Řím 13,14; Gal 5,16–19). Učí, 

že čistota v oblasti sexuality je požadavkem na všechny křesťany – muže i ženy. Jediné 

legitimní místo pro sexuální spojení je v manželství a má se tak dít přiměřeně 

důstojnosti Božích dětí. Nový zákon rovněž odhaluje, že sexualita potřebuje být 

vykoupena a povznesena. List Židům shrnuje: „Manželství ať mají všichni v úctě 

a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.“ (Žid 13,4).
491

 

Jedině biblická, holistická antropologie, která počítá s dědičnou vinou, je s to 

zachovat adekvátní úctu k tělu, radost manželství a zároveň se vyvarovat pádu do 

nezřízeného sexu. 

4.1.5. Novozákonní pohled na ženu 

Jedinečné vyzdvižení role ženy začíná již početím Mesiáše a jeho předchůdce. Ve 

vyprávění o Ježíšově dětství zvěstuje anděl zázračné narození Marií i muži 

Zachariášovi, a žena Maria na ono zvěstování reaguje způsobem, který jednoznačně 

převyšuje odpověď onoho muže (srov. Lk 1 – 2). Narození zásadní postavy v plánu 

spásy v době Nového zákona Bůh nesmlouvá především s mužem (jako například 

s Abrahámem smlouvá narození Izáka ve Staré smlouvě), ale se ženou. A je to matka 

Spasitele, které evangelista Lukáš přiznává klíčové postavení v narození Mesiáše i při 

zrodu církve. Evangelista Jan pak představuje Marii jako tu, která je vzorem oddanosti 

vtělenému Slovu a k téže oddanosti vede i Kristovy učedníky (srov. Jan 2,5; 19,26n).  

 Ježíšův pohled na ženu odhalují předně jeho gesta. Vtělený Bůh ve vztahu k ženám 

neprojevil ani špetku opovrhování či povýšenosti. Naopak. Jako muž, který ctí Zákon, 

respektuje svoji matku (Lk 2,51). Ježíš ctí ženy, kterými ostatní pohrdali (viz Jan 4,27, 

Lk 7,36–50, Jan 8,1–11), vyzdvihuje příkladnou víru žen (Mt 15,28), sám vyhledává 

přátelské vztahy se ženami (viz Lk, 10,38–42; Jan 11,1–44), přijímá je za své společnice 

(Lk 8,1nn) a první, kterým se po svém vzkříšení ukáže, jsou ženy (viz Lk 24,1–12 

a par). K postavení ženy se Mistr významně vyjadřuje výrokem o rozvodu: „[…] ‚Kdo 

propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství;‘“ (Mk 10,11). 
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Jak vidíme, tak Ježíš implicitně hovoří o rovnosti osobní důstojnosti ženy s mužem, 

když říká, že žena má totéž „právo na věrnost“ jako muž. 

Apoštol Pavel Kristem naznačenou rovnost ženy potvrzuje v námi studované sedmé 

kapitole Prvního listu Korinťanům, když mluví o stejných právech muže a ženy na 

manželský styk (srov. vv. 3–5) i na odloučení od jejího muže (srov. vv. 10–16). Ač je 

Apoštol synem svého národa a své doby (srov. 1 Kor 14,34), přesto Duch Boží 

„proráží“ i tyto nedostatky
492

: Pavel vděčně přijímá pomoc žen (Sk 16,15), to 

nejcennější, co má – Evangelium – nese namnoze právě ženám (Sk 16,13), přijímá ženy 

jako spolupracovnice na díle spásy, přiznává jim poměrně významné postavení v církvi 

(srov. Sk 18,1.18n; Řím 16,3–4; 1 Kor 11,5; 16,19), a navazuje se ženami přátelské 

vztahy (srov. Řím 16,1–4.6.12n.; Fil 4,2). A je to právě Pavel, který explicitně 

provolává: „Už není muž, ani žena, ale všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“ (Gal 3,28). 

V 1 Kor 7 Pavel činí taky zásadní posun. Již to není jen matka, která si zaslouží úctu, 

ale „panna“, a dokonce její stav označuje za lepší (!) Mateřství už není nezbytné 

ke zkvalitnění života ženy (Sd 11,39). Žena má vysokou cenu sama o sobě.
493

 

V otázkách sexuality hovoří rovnocenně o ženě jako o muži, což znamenalo nevídanou 

emancipaci ženy (srov. vv. 2–4.8–14.32–35)! 

 Žena v symbolickém smyslu má své místo v knize Zjevení, kde zobrazuje nevěstku 

(17.15n; 18,3–9; 19,2) anebo ženu ozdobenou hvězdami (Zj 12), ve které církev 

spatřovala obraz sebe samé (2 Jan 1,1) nachystané pro svého Ženicha; výklad spatřující 

v této ženě Pannu Marii je rovněž možný.
494

  

V našem krátkém exkurzu do biblických pasáží o ženách zmiňme také místo klíčové 

pro spiritualitu ženy. To, co někteří autoři označují jako „evangelium ženství“, shrnuje 

1 Pt 3,4: „Pro vás se − nehodí vnější ozdoba − splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, 

střídat oděvy − nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný 

duch; to je před Bohem převzácné.“ (1 Pt 3,3−4). Žena čas od času pokoušena mužským 

světem k „chlapáckému“ projevu tvrdosti a výkonu má spíše hledat hodnoty evangelijní 

(Mt 11,29), aby byla s to přivést muže zpitého pozemskou slávou (Lk 22,24; Mt 18,1-

−3) k jeho Pánu.
495
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 Velmi vydařené objasnění Pavlových zdánlivě misogynních výroků viz SAMOHÝL, Jan. Apoštol 

Pavel byl prvním feministou [2014-11-24]. <http://www.pastorace.cz/Clanky/Apostol-Pavel-byl-

prvnim-feministou.html#> 
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 O postavení vdov viz podkapitola Rodina v pavlovských listech. 
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 Srov. LÉON-DUFOUR, Xavier. Žena. In TENTÝŽ (ed.). Slovník biblické teologie, s. 641. 
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 Srov. EVDOKIMOV, Pavel. Žena a spása světa, s. 316. 
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Shrňme: pokud Nový zákon svědčí o nějakém nadřazování mužů nad ženy, dokládá 

to vliv sociokulturních podmínek prvního století, ale v žádném případě intence radostné 

zvěsti. Evangelium je totiž zvěstováno všem bez rozdílu (srov. Mt 28,19) a ruší jakékoli 

znevažování osobní důstojnosti ve prospěch jiného (Mt 20,25–28).  

4.1.6. Nejsvětější trojice jako vzor rodinné blízkosti
496

  

K teologii Nového zákona integrálně patří zjevení Nejsvětější trojice jako nové 

a strhující odhalení pravé tváře Boha. Může mít toto zjevení význam pro manželství? 

A jestliže ano, jakým způsobem? 

Už v knize Genesis (1,27) čteme, že Bůh stvořil muže a ženu ke svému obrazu; 

nikoli samostatně muž nebo žena, ale obrazem Božím jsou společně. V plnějším smyslu 

textu tak odhalujeme výpověď o Nejsvětější trojici, z čehož vyvozujeme, že pouze ve 

společenství může osoba docházet naplnění své existence. K tomuto tvrzení však vedla 

dlouhá cesta, v níž měl primární roli Boží Syn, který nám odhalil lásku, která je mezi 

ním a Otcem (Mt 11,25–27; Lk 10,21–23; Jan 10,30; 17,21–23) a byl to on, který 

připravil učedníky na přijetí existence třetí osoby Trojice – Ducha svatého (Mk 3,28–

29; 13,11; Lk 11,13; 24,49; Mt 12,28; 28,19; Jan 16,12–15). Co Věčné Slovo vyřklo 

v té míře, aby to učedníci před Velikonocemi a Letnicemi mohli snést, to promýšleli, ve 

spojení s Duchem svatým, hlouběji svatopisci Nového zákona a následující tradice 

církve až k dnešním dnům. Jde o v posledku neproniknutelné tajemství, které nám 

přesto Bůh neváhá odhalovat. Co ovšem o tajemství Nejsvětější trojice víme? 

Nejprve si uvědomme, že jména osob Nejsvětější trojice nevypovídají nic o jejich 

pohlaví – Bůh takto není limitován. Odmysleme si tedy pohlavní rozlišování 

v imanentní Trojici.  

Osoby Nejsvětější trojice si jsou rovny, co do důstojnosti. Otec je Bůh, Syn je Bůh 

i Duch svatý je Bůh. Ač církev odhalovala tuto rovnost delší dobu, je tu přítomna stále. 

Duch svatý není méně Bohem než Otec a Syn. Je-li to tak, pak ani stvořený analogát, 

kterým je rodina, musí k nastolení této osobní důstojnosti směřovat – zejména v případě 

manželů. Muž i žena jsou stejným způsobem lidmi – nadřazování odhaluje blud 

monarchismu či subordinacianismu. Pokud je na druhou stranu osobní důstojnost 

vytržena mimo rámec vzájemné lásky, hrozí různé formy praktického triteismu.  
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 Srov. WEST, Christopher. Dobrá zpráva o sexu a manželství: odvážné odpovědi na nesmělé otázky. 1. 

vyd., Praha: Paulínky, 2010, s. 18–19. 
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V Boží trojici pulzuje soulad jednotlivých osob na tak vysoké úrovni, že mluvíme 

o jedinosti Boží vůle (srov. Jan 10,30); není myslitelná situace nenávistného rozdělení 

osob mezi sebou navzájem. Janovské „Bůh je láska.“ (1 Jan 4,8) vyjadřuje primární 

zaměření této vůle. A takové zaměření vůle má být přítomno i v Ježíšově církvi (Jan 

16,12–15), do které manželé plnohodnotně patří. A jako z lásky mezi Otcem a Synem 

vychází Duch svatý, tak z lásky manželů zcela přirozeně vzchází nový život – jejich 

děti.  

Jestliže jsme stvořeni k obrazu Božímu (Gn 1,27), pak láska mezi manželi není 

jedním ze způsobů, kterým může muž a žena prožívat své manželství, ale jediný možný. 

Člověk je „zkonstruován“ k životu v láskyplných vztazích, a pokud takové vztahy 

nebuduje a nezažívá, strádá. A jestliže vztah muže a ženy zrcadlí láskyplný vztah Boha 

Otce a Boha Syna, jehož plodem je Duch svatý, pak láska manželů nemůže být 

uzavřena přijetí nového života – to prostě není možné.
497

  

V závěru přemýšlení o analogiích mezi nejsvětější Trojicí a manželstvím 

připomeňme, jakým že „jazykem“ Boží láska hovoří. Z vrcholného zjevení Boha, které 

přinesl Ježíš Kristus, poznáváme, že jádrem lásky není příjemnost citů. Z celého 

Ježíšova života poznáváme, že láska se vyjadřuje angažovaností hledající největší dobro 

druhého, což má v situaci po Adamově hříchu až sebekřižující důsledky pro milujícího 

(srov. Fil 2,5–11). Maximálním projevem Boží lásky je Ježíšův kříž (Jan 13,1), kterým 

získává absolutní dobro věčného života pro všechny, kteří o to stojí. Kenotický rozměr 

lásky, která nehledá sebe (srov. 1 Kor 13,5) jako základní rys lásky Boží, je vzorem 

i pro lásku lidskou – manželskou na prvním místě. Kenoze je cestou od sebestředné erōs 

k typicky křesťanské agapē (či Božské Eros) – není jiné cesty. Jedině vyprázdnění 

osoby od vlastních představ, nálad, rozmarů, projektů a vůle připravuje cestu lásce 

Božských rysů. Nechceme tím snižovat přirozenou rovinu lásky erotické, která má své 

nezastupitelné místo, ale konstatujeme, že i ona potřebuje být očištěna a přesažena. 

I ona je poznamenána Adamovým hříchem a musí projít temnotou Velkého pátku, aby 

prožila radost prvního dne po sobotě.
498
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 Podle jiného pohledu je vztah muže a ženy analogický spíše ke vztahu mezi Synem a Duchem svatým. 

Božímu Synu je připisován mužský prvek a Duchu (Ruah) ženský, přičemž ve vzájemném splynutí 

ukazují na jedinost Boha Otce; jedinost, která je cílem sjednocování muže a ženy. Srov. EVDOKIMOV, 

Pavel. Žena a spása světa, s. 35. 
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 Srov. RUPNIK, Ivan M. Adam a jeho žebro. 1. vyd., Velehrad: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2004, 

s. 38–39. „[Kenoze] patří ke každému typu povolání.“ ALTRICHTER, Michael: Příručka spirituální 

teologie. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2007, s. 123. 
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Křesťansky žitá láska manželů tedy svátostně zpřítomňuje nejen vztah Krista 

a církve, ale i vztahy v Bohu samém. Tak může být rodina v nejvlastnějším smyslu 

Bohozjevná.
499

 Tak může rodina jako základní stavební prvek církve a života činit svět 

lidštější a útulnější. A rozdělení mezi mužem a ženou, které začalo v ráji, může být 

zacelováno každodenní askezí lásky. 

 

4.2. Nauka o panenství v Novém zákoně 

Jak jsme viděli, již před Ježíšovým pozvání k zřeknutí se manželství pro Boží 

království existovali různá zdůvodnění celibátního způsobu života. Vedle oddání se 

Božstvu existovali apokalyptické nebo dualismem motivované důvody a ty zřejmě 

přitahovali i prvotní křesťany. Ve Starém i Novém zákoně však slova tělo a tělesnost 

netvoří protiklad k „dobré“ duši. Celé Písmo pohlíží na člověka jako „velmi dobře“ 

stvořeného (Gn 1,31) za nedělitelnou jednotu duše a těla; přičemž Pavlův výraz sarx 

(„maso, tělo“) nechce ve většině případů vyjádřit nic jiného než hříchem zatíženou 

přirozenost člověka (srov. 1 Kor 15,50; 5,5; 7,28; Řím 8,4 – 9,13).
500

 Zlo podle Bible 

nevyrůstá z hmoty, ale přichází ze světa duchovního.
501

Jaké jsou tedy novozákonní 

motivy k životu v celibátu?  

Na počátku nových časů ukázalo vtělené Slovo panenství jako odpověď na 

přítomnost Božího království na zemi. Manželství svátostně zpřítomňuje tajemné 

spojení Krista a církve (Ef 5,21–33) a v plnějším čtení Nejsvětější trojici. Panenství na 

druhé straně odhaluje aktuální přítomnost Ženicha už zde na zemi a odhaluje finalitu 

zaměření všeho k Bohu (srov. Ef 1,20–23). Od Kristova příchodu zní výkřik 

podobenství v temnotě noci, která se stále vznáší: „Hle ženich je tu, jděte mu naproti!“ 

(Mt 25,6) a Ježíš přichází, uveden svým přítelem (srov. Jan 3,29) ke svému 

společenství, které ho jako „čistá panna“ (2 Kor 11,2) očekává v postu (Mk 2,20) 

a modlitbě (1 Kor 11,26). A proto v Nové smlouvě svědčí panenství o nové skutečnosti 

(Mt 22,30), eschatologické realitě (Zj 21,2.9; 22,17) dozrávající už zde na zemi.
502
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 Toho si bystře povšiml celibát žijící sv. Jan Zlatoústý: „…manželství […] není obrazem něčeho 
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Col. 12. (PG 62,387). 
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 Více viz EVDOKIMOV, Pavel. Žena a spása světa, s. 47–48. 
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Panenství pro Boží království je novou realitou – paradoxálním překročením samoty, 

kterou není s to zcela naplnit ani manžel, tím že nyní samotu dobrovolně volí pro ještě 

hlubší naplnění budoucí, jenž je však v zárodku přítomno již teď.
503

   

Už Nový zákon dosvědčuje dvojí typ celibátu: 1) christocentrický – vlastní 

„pannám“ (1 Kor 7,25 a později poustevníkům, mnichům a řeholníkům), které se zříkají 

výlučného sexuálního vztahu pro úplné odevzdání srdce Bohu na způsob „čisté panny“ 

(srov. 1 Kor 7,32b); 2) christomorfní – vlastní Kristu a všem, jež zaujímají jeho 

postavení vůči církvi (srov. celibát sv. Pavla), kteří se zříkají výlučného sexuálního 

vztahu, aby s volnýma rukama mohli obejmout všechny lidi (srov. 1 Kor 7,34n).
504

  

Tak autentický novozákonní celibát pro Boží království (Mt 19,12; Lk 18,28–30), 

respektive víra v Krista (kterého Origenes nazývá „Auto-basileia“)
505

 relativizuje o sobě 

dobrý příkaz z Gn 1,28: „ploďte a množte se“ a manželství jako takové.
506

  

4.2.1. Ježíš a celibát pro Boží království 

První skutečnost pro zamyšlení představuje samotná celibátní osoba Krista 

(a pravděpodobně i Jana Křtitele, Panny Marie
507

 a sv. Josefa). Ježíšův život odhaluje, 

že panictví je Božím „darem“ (1 Kor 7,7), který není možné přikázat (7,25). O sobě 

nesmyslný celibát je ospravedlněn Mistrovým nasazením pro všechny lidi a totální 

vydaností do rukou Otce. Tím, že celibát přijímá vtělené Slovo, ratifikuje jej jako 

legitimní stav odpovídající nevídaným způsobem na nevídanou situaci: „Boží království 

je tady“ (srov. Mt 12,28; Lk 17,21). Ježíšův život – stejně jako „království“ – byl ovšem 

natolik nepochopitelný a tajemný, že o něm Mistr musel promluvit. Podívejme se, jak 

o tom svědčí evangelisté.
508

 

Nejzásadnější perikopou k tématu panenství v evangeliích je Matoušova devatenáctá 

kapitola. Ježíš reaguje na obavy učedníků (v. 10) vyjádřené vůči jeho požadavkům na 

manželství (v. 9) slovem o celibátu: „Někteří nežijí v manželství (dosl. „jsou eunuchy“), 

protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je 
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508

 Srov. POTTERIE, Ignace de la. Panictví. In LÉON-DUFOUR, Xavier (ed.). Slovník biblické teologie, 

s. 313–314, s. 313. 



128 

nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro 

království nebeské. Kdo může pochopit, pochop.“ (19,12). 

Tento logion chybí v paralelách u Mk a Lk. Analýza naznačuje, že nejde o vsuvku 

redaktora. Vzhledem k nynější pozici verše 12 není vyloučen předpoklad, že původ 

logionu byl samostatný a proto je namístě jej vykládat volněji. Je možné, že výrok Ježíš 

vyslovil, když vysvětloval svůj vlastní stav vůči nepochopení jeho učedníků. Poté by 

verš 12 poskytoval klíč k chápání Ježíšova celibátu „pro království nebeské“. Kristovo 

uznání, že pochopit tento způsob života není dáno všem, nastiňuje hloubku tajemství 

celibátu pro království a personalitu povolání – kdo pochopí, je pozván k celibátu, kdo 

ne, nechť s klidným svědomím zvolí jiný životní stav.
509

   

Panenství o sobě nesmyslné dostává nevídaný smysl svým sepětím s Božím 

královstvím (srov. Mt 19,12). O sobě neplodné panenství je zázračně „oplodněno“ 

Božím královstvím. Království nebeské (nebo Boží) je výrazem, který užívají synoptici 

a shrnuje všechna spasitelná dobra související s eschatologií budoucnosti, s očekáváním 

Mesiáše, s vládou, kterou nastolí, i s jeho lidem. Když přišel Ježíš – Mesiáš, království 

se stalo přítomným (Mt 12,28; srov. Lk 17,21) a ukázalo se, že královstvím je v jistém 

smyslu On sám (Auto-basileia). Současně je jeho království také budoucí (srov. Mk 4 a 

par.) rostoucí v srdcích Božího lidu, v nichž se plně projeví na konci časů (Mt 25,31–

46). Již termín „nebeské království“ obsahuje christocentrický i christomorfní dimenzi. 

Proto použít větu: „Žiji v celibátu pro Boží království.“ může stejně dobře použít osoba 

kontemlativní plně soustředěná na toho, který je „Královstvím samým“, i osoba činná, 

rozvíjející nadto aktivitu ve prospěch růstu království v srdcích. 

Celibát pro království je s jinými znameními, o nichž se mluví v evangeliích, 

znamením přítomnosti přicházejícího království, anticipovaného a zároveň již 

přítomného. „Eunuchové“ pro království nejsou asexuální ani impotentní, ale žijí 

s vědomím, že panenství je stav, který nejlépe vyjadřuje finální povahu království, kde 

bude vše zaměřeno k Bohu (srov. 1 Kor 15,28).
510

 Ve vítězném království už nebude 

třeba bojovat proti smrti zde přirozeným množením, ale všichni budou žít jako „andělé 

v nebi“ (Mt 22,30 a par.).  

U posledně uvedené věty se zastavme. V pozadí stojí zřejmě myšlenka, že 

v pozemské existenci je třeba bojovat proti smrti plozením. Ježíš pak svými slovy 
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naznačuje, že po vzkříšení již nebude smrt, a proto nebude potřeba se vdávat ani 

ženit.
511

  

Za skutečnost eminentní váhy považuji Ježíšovo „pro“. Jako by Pán chtěl říci: 

„Celibát není uvolněním prostoru pohodlnému životnímu stylu zaměřenému na ego, ale 

ospravedlňuje jej pro-existence – ať v modlitbě za bližní či aktivním nasazení. Být pro 

druhé je základním požadavkem Evangelia (srov. Mt 25,31–46; Zj 14,4).  

Lukášovo evangelium do radikální výzvy k následování Krista zahrnuje i relativizace 

manželství – jde o verše 14,26 a 18,29b. Oba dva texty je možné chápat dvojím 

způsobem
512

: 1) jako přijetí prvenství Kristovy vůle v každodenním manželském životě 

(misein ve světle hebrejského ekvivalentu pak chápeme jako „klást na druhé místo“)
513

; 

2) jako nutnost úplného zřeknutí se manželství. V následujícím výkladu budeme 

vzhledem k tématu podkapitoly sledovat druhou z možných výkladových linií.  

V porovnání s Mt 10,37, verš Lk 14,26 zřejmě lépe zachovává původní logion, aniž 

by měnil jeho smysl: výrok s eschatologickým nádechem zve k totálnímu „zřeknutí se“ 

(srov. v. 33). Ve světle dalšího zkoumaného verše (Lk 18,29b) vidíme, že v Lukášově 

svědectví je spojení učednictví s panenstvím zcela evidentní. V obou případech 

„zřeknutí se“ Lukáš přidává „manželku“. „Nenávidět“ z verše 26 čtrnácté kapitoly tak 

můžeme chápat jako: „nevdávat se, zůstat pannami a panici“. Takové porozumění by 

vyplývalo ze vztahu s předešlým veršem 20, podle něhož by zřejmě bylo lepší nebrat si 

ženu, aby člověk mohl přijít na hostinu.
514

 

Z obou míst vyplývá, že jde o každodenní „zřeknutí se“ doprovázené obtížemi. 

Motiv zřeknutí se z Lk 14,24 je objasněn ve verši následujícím: nést tíhu vlastního kříže 

a následovat Ježíše pro to, aby se člověk stal „učedníkem“. V této optice jsou kříž 

a panenství spojeny. Obojí vyjadřuje onu situaci extrémního pokoření a pozemského 

zmaru, kterým jsou korunovány.    

V onom nesení kříže vyniká jeho tíha (14,27) a každodenní angažovanost (9,23), 

které se odrážejí i v panenství. O tíze mluví verš 27 – bastadzein – „nést tíhu“ na místo 
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 Tuto myšlenku mi sdělil doc. Josef Hřebík dne 2. 4. 2014 při konzultaci. Srov. JOHNSON, Luke 

Timothy. Evangelium podle Lukáše. In HARINGTON, Daniel J. (ed.). Sacra Pagina. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 329. 
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 Srov. FAUSTI, Silvano. Nad evangeliem podle Lukáše. Praha: Paulinky, 2011, s. 546. 
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 Více viz BOGNER, Václav – kolektiv. Nový zákon. Text užívaný v českých liturgických knihách 

přeložený z řečtiny se stálým zřetelem k Nové Vulgátě. Praha, 1989, s. 38–39. Srov. MÜLLER, Paul-

Gerhard. Evangelium sv. Lukáše. In Malý Stuttgartský komentář. Nový zákon 3. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1998, s. 127. 
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 Srov. DE LORENZI, Lorenzo. Verginità. In ROSSANO, Pietro – RAVASI, Gianfranco – GIRLANDA, 

Antonio (ed.). Nuovo Dizionario di teologia biblica, s. 1646. 
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Matoušova lambanein – „brát“ (10,38). Tíži kříže odhaluje sloveso bastadzein. Onen 

kříž je zároveň každodenní – to Lukáš výslovně říká v části zcela paralelní k 14,27, tedy 

v 9,23. V Lukášově duchovním pochopení se kříž stává „každodenní“, což je spojeno 

s etickým životem a askezí (srov. Lukášovo typické spojení „modlitba a půst“ – viz Lk 

2,37 nebo Sk 14,23). Modlitba a askeze mají ovšem smysl natolik, nakolik obnovují 

osobu k onomu „učednickému“ následování Krista. Pozemský život tak musí být nutně 

křižován, aby ustoupil životu Božímu. Zřeknutí se přirozené plodnosti života působí 

jako znamení oslavení, věčnosti a primátu Krista. Tak ten, který byl povolán 

k panenskému způsobu života, už na zemi přes každodenní těžkosti zakouší život 

„andělů a synů Božích“ (srov. Lk 20,36).
515

 

Za zvláštní pozornost stojí verše, které po Lk 14,26 následují (vv. 28–33). Zde se 

hovoří o řádném promyšlení volby, kterou člověk dělá. Toto se týká i celibátu. Pán 

nevhání na tuto vyhrněnou životní cestu osoby zasažené vlnou entuziasmu (srov. Lk 

8,13), ale vyzývá k pečlivému zvážení.  

4.2.2. Panenství v Corpusu Paulinum a knize Zjevení   

Dříve obecně odmítaný celoživotní stav panenství Kristus povznesl (sublimoval) do 

nevídané výše, když jím sám žil a k němu zval. Nejrozsáhlejší promyšlení celibátního 

stavu v Novém zákoně pak rozvinul apoštol Pavel v sedmé kapitole Prvního listu 

Korinťanům. Již jsme o něm mnoho hovořili, proto jen ve zkratce připomeňme: nejedná 

se o systematické pojednání o panenství, ale ad hoc odpovědi na konkrétní otázky. 

Hlavní linie jsou také jasné: odmítnutí radikální formy sexuálního asketismu 

v manželství; pozitivní zhodnocení manželství i celibátu. Co ovšem podle Apoštola 

celibátní způsob života ospravedlňuje? V zásadě artikuluje dva důvody: 1) naléhavost 

parusie, která již nastává (vv. 26–31); 2) nerozdělené věnování se věcem Pána (vv. 32–

34). 

  V Pavlově perspektivně celibátní život „lépe“ (v. 38) zhodnocuje poznání přítomné 

doby. Ten, kdo žije celibát pro království, svědčí na vlastním těle o nastalé přítomnosti 

eschatonu životem andělů, kteří se nežení ani nevdávají (Mt 22,30), čímž potvrzuje 

absolutní primát „Pána“ a jeho spásy.
516

 Pavel čelící blízké parusii však neztrácí 
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 Srov. DE LORENZI, Lorenzo. Verginità. In ROSSANO, Pietro – RAVASI, Gianfranco – GIRLANDA, 

Antonio (ed.). Nuovo Dizionario di teologia biblica, s. 1646–1647. 
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 Srov. tamtéž, s. 1647–1649. 
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soudnost, nevede k celibátu všechny – pokorně přiznává, že je to „dar“, který nebyl dán 

každému (v. 7). 

Druhým silným motivem pro celibát je nerozdělené věnování se věcem Pána (v. 34); 

to – podle Pavla – manželství neumožňuje pro „tíseň“ (v. 28) a „starostí“ (vv. 32–34), 

které s ním souvisí. Ony „věci Pána“ je snad možné ztotožnit s modlitbou, hlásáním 

evangelia, přítomností ve shromážděních církve či skutky lásky (srov. 1 Kor 9,19–

23).
517

 V této optice „věci Pána“ ve spojení s eschatologickým akcentem nabývají 

obdobný rozměr jako Boží království, pro nejž lidé žijí dvojí formou celibátu. 

V dějinách církve bylo ve zvyku objektivně nadřazovat celibát nad manželství právě pro 

jeho souvislost s „nerozděleným věnováním se věcem Pána“ (či Božímu království) 

vzhledem k tomu, jaký čas nastal (nezahrnujíc nutně úzkostlivé obavy).
518

 

 Jak jsme již viděli, ony „starosti“ a „tíseň“ jsou spojeny i s Pavlovým celibátním 

způsobem života ve prospěch církevních obcí (srov. 2 Kor 11,28; Kol 1,24); ale spíše 

než jako překážku je Pavel vnímá jako součást služby Kristu (srov. 2 Kor 11,23). 

V širším pohledu se tak ukazuje, že starosti, tíseň a rozdělení přijaté v Duchu Kristově 

mohou být paradoxně zdrojem povznesení (sublimace) osobní lásky na nejvyšší 

možnou míru (srov. Fil 2,5–11).    

Je třeba mít na vědomí, že Pavel – sám celibátník – říká ono „lépe“ (v. 38) 

v kontextu povzbuzení k panenství či panictví. On tento stav prožívá na vlastním těle 

jako lepší a domnívá se, že je lepší pro všechny, ovšem „každý má svůj dar“ (v. 7). 

Proto bychom měli jeho preferenci panenství vnímat jako doporučení k osobnímu 

zvážení: „Budu se v celibátním způsobu života více ‚líbit Pánu‘?“, respektive: „Oslavím 

Pána ‚lépe‘ celibátem pro jeho království, nebo manželstvím?“ Volba životního stavu je 

na prvním místě otázkou jedinečného osobního povolání.
519

  

Zvlášť se Apoštol vyjadřuje k situaci vdov. V listu do Korintu říká: „Těm, kteří 

nevstoupili do manželství, a vdovám, pak říkám: (je) pro ně dobré, když zůstanou jako 

i já (jsem).“ (v. 8; srov. vv. 39–40). Zůstat jako Pavel znamenalo zůstat v celibátu. Toto 

optimistické slovo však bylo upřesněno apoštolovými žáky v listu Timoteovi (1 Tim 

5,3–16), kde svatopisec zpřísňuje přijetí mezi panensky žijící vdovy, aby ty, které 

ovládne „smyslnost“, nerušily „slíbenou věrnost“ (srov. vv. 11–12). Z listu Timoteovi 

tak vysvítá, že celibát v křesťanském pojetí vyžaduje celoživotní závazek. 
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 Srov. komentář k verši 32. 
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 Více viz kapitola 5. Srov. WEST, Christopher. Teologie těla pro začátečníky, s. 77. 
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 Srov. DC 146–147, 169. Více viz kapitola 5. 
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Domnívám se, že není naprosto svévolné, když se pokusíme o plnější čtení verše 34: 

„[…] A žena nevdaná i panna se stará o ty (věci) Pána, aby byla svatá jak tělem, tak 

duchem. […]“ Důraz na „svatá tělem i duchem“ není vlastní Pavlovu jazykovému úzu 

a zřejmě jej přebírá od korintských. Byl však pravděpodobně jedním z inspiračních 

bodů, na základě něhož patristická exegeze tvrdila, že panenský způsob života zrcadlí 

původní integritu osoby. Před hříchem totiž duch i tělo byli v harmonii, která se narušila 

až po hříchu: „Tělo totiž touží proti duchu, a duch zase proti tělu. […]“ (Gal 5,17).
520

  

Osoba, která prošla řadou zkoušek a výhní dílčího sobeckého zaměření sexuality, 

povznesla (sublimovala) v síle Vznešeného protikladné tužby do harmonického 

souzvuku.
521

  

Zvláštní pozornost bychom měli věnovat jednomu verši z knihy Zjevení, který 

vyjadřuje vzhledem k panenstvím zásadní skutečnost: „…Panici … následují Beránka, 

kamkoli jde.“ (14,4). V další podkapitolce zmíníme kontext tohoto verše, a proto si nyní 

povšimněme pouze jedné skutečnosti – disponibility. Ti, kteří žijí celibátním způsobem 

života, musí být stále připravení jít, kamkoli je Pán pozve. Toto vyjadřuje výrazný 

protiklad k ataraxii vyhledávané mnoha helénistickými filozofy či judaistickými 

terapeuty. 

4.2.3. Panenství jako symbol 

Výše zmíněný úryvek knihy Zjevení (14,4) se nalézá v perikopě hovořící o sto 

čtyřiceti čtyřech tisících následovníků beránka, kteří: „neporušili svou čistotu se ženami 

a zůstali panici.“ Ač by výpověď mohla být chápána jako projev svatopiscova 

misogynního smýšlení, jako jistější výklad beroucí v úvahu celek Písma se jeví: 

křesťané (jak muži, tak ženy) byli věrní své víře a nenásledovali helénistické kulty 

s jejich božstvy.
522

 Panenství tak symbolizuje duši čistou pro jejího Pána.  

Od individuálního vnímání panenství je pak jen krůček k vnímání kolektivnímu. 

Ideál panenské nevěsty se tak stává ikonou církve přivedené ke Kristu bez poskvrny 

modlářství (2 Kor 11,2). Z tohoto můžeme usuzovat na fakt, že panenství vyjadřuje 

nynější stav církve putující. Ona se zříká všech radostí světa, aby byla jako čistá 
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 Více viz EVDOKIMOV, Pavel. Žena a spása světa, s. 180–182. Srov. RUPNIK, Ivan M. Adam a jeho 
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 Srov. tamtéž, s. 100. 
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a neposkvrněná panna (2 Kor 11,2 srov. Ef 5,27) na konci časů přivedena ke Kristu – 

svému ženichovi. Panenství tak paradoxně směřuje k věčnému manželství s Bohem, 

svatbě Krista a jeho církve (srov. Mt 22,1–4; 25,1–13; Mt 9,15; Jan 3,29; Zj 21,2).
523

  

                                                 
523

 Srov. POTTERIE, Ignace de la. Panictví. In LÉON-DUFOUR, Xavier (ed.). Slovník biblické teologie, 

s. 313. 
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5. Teologická reflexe o preferenci panenství 

 

Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj!  

/Boží Syn Ježíš z Nazareta/ 

Nezkoumejte rovnost…!  

/Sv. Jana Františka de Chantal/ 

 

 

Je nad vší pochybnost, že Pavel v sedmé kapitole Prvního listu Korinťanům uvádí 

svojí preferenci panenství (vv. 7a.28f.32a.38b), a dokonce ji pokládá za platnou 

všeobecně (srov. v. 38). Pro mnohé to však znamená pohoršení. Zdá se jim to příliš 

nevyvážené, a tak literní smysl všemožně pokrucují a někdy i vztekle bojují proti 

dalšímu církevnímu chápání tohoto Pavlova výroku. Osobně se však domnívám, že tuto 

záležitost lze pochopit smířlivě. 

Sedmá kapitola listu Korinťanům je první explicitní úvahou o životních stavech 

postavených vedle sebe v době Nového zákona.  V období Staré smlouvy bylo 

legitimním životním stavem pouze manželství. Něco jako dělení životních stavů mohlo 

připomínat rozlišování: král, prorok, bojující, pracující; ale to se liší od toho, o čem 

Pavel pojednává. Ježíš však na své osobě ukazuje zcela nový typ života – panictví pro 

Boží království – a nabízí ho dalším lidem (srov. Mt 19,12). Pavel – sám uchvácen 

celibátem – promýšlí tento dar vzhledem k manželství a dospívá k závěru, že je lepší (v. 

38). Jak ovšem tuto výpověď chápat? Z Pavlova textu vyplývají zřejmě dvě základní 

motivace pro vyšší hodnocení celibátu: 1) kontext očekávání blízkého příchodu Pána, 

který podobně jako v případě Jeremiášově velí nevstupovat do manželství (Jer 16,2; 

srov. v. 26); 2) nerozdělenost srdce pro Pána (v. 34). Někteří tvrdily, že upřednostnění 

celibátu pro Boží království bylo určováno především silným očekáváním parusie. Jak 

dále uvidíme, důraz na preferenci celibátu v církvi trval i bez ohledu na zmírnění 

apokalyptického akcentu, proto se budeme se v následujícím výkladu věnovat spíše 

druhé Pavlově motivaci.  

Výrok o tom, že nevstupovat do manželství je lepší, musíme posuzovat podobně jako 

prvotní výroky Nového zákona o tajemství nejsvětější Trojice či osobě Ježíše Krista – 

až celkový souhrn všech výroků Písma a jejich hlubší promyšlení může ukazovat 

správným směrem, nikoli osamělá věta (srov. Jan 14,28 nebo Mk 13,32, podle nichž by 



136 

Ježíš nebyl Bohem; a nebýt pozdější reflexe v proudu živé církve, kdo ví, v jakou formu 

boží trojjedinosti by člověk mohl věřit – srov. Svědci Jehovovi).
524

 V případě životních 

stavů je situace ještě svízelnější. Tato skutečnost nebyla osou zájmu prvokřesťanských 

obcí a zmínka svatého Pavla se zdá být uvedena spíše z nezbytnosti. Společně s Ef 

5,21–33 a několika málo zmínkami v evangeliích (Mt 5,31–32; 19,3–12; Mk 10,1–12; 

Lk 16,18) další explicitní zprávy o životních stavech nemáme. To znamená, že jsme 

odkázáni na jiná místa v Písmu svatém, která je možno na základě analogie víry 

aplikovat na problematiku životních stavů, a závisíme rovněž na tradici církve.
525

   

V prvokřesťanských dobách celibát pro Boží království uchvátil mnohé. Zakoušeli 

v něm, co znamená zemřít světu a narodit se Bohu (srov. Jan 12,24: 

„Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, 

přinese hojný užitek.“; srov. 12,25; Mt 10,39; 16,25; Lk 17,33). Díky Boží milosti se 

stávali daleko plodnějšími, než by si mohli kdy představit (srov. Mt 29,29: „A každý, 

kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro 

mé jméno, stokrát víc dostane […]“). Díky této evangelijní zkušenosti a vědomí, že 

následují samotného Pána, tím, že o celibátu psali výhradně celibátníci a odkazem na 

1 Kor 7,38, a nakonec i díky přehnanému asketismu se začal ve spisech křesťanských 

autorit stav panen a paniců pro Boží království nadřazovat nad „obyčejné“ 

manželství.
526

 Takové stanovisko zastávali téměř všichni církevní Otcové
527

, bylo 

vysloveno na ekumenickém koncilu v Tridentu
528

 a ve dvacátém století jej opakovali 
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 Svůj význam měla i pozdější myšlenka: integrace člověka nastává v panenském člověku. Srov. 

EVDOKIMOV, Pavel. Žena a spása světa, s. 180–182. 
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 Viz BIANCHI, Enzo. Celibát a panenství. In FIORES, Stefano de. – GOFFI, Tullo. Slovník 

spirituality. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, s. 79–92. Zde autor obsáhleji předkládá 
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 Kánon 10. dvacátého čtvrtého sezení Tridentského koncilu 11. 11. 1563 praví: „Jestliže někdo říká, že 

manželský stav je třeba upřednostnit před stavem panenským či celibátem, a že není lepší a blaženější 

zůstat v panenství či celibátu, než být spojen v manželství [srov. Mt 19,11n.; 1 Kor 7,25n. 28–40]: ať je 
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stojí na opačné straně spektra legitimního teologického pluralismu. Srov. POSPÍŠIL, Ctirad, Václav. 

Hermeneutika mysteria. 2. vyd., Kostelní Vydří: Krystal OP a Karmelitánské nakladatelství, 2010, s. 

92–99. Doporučuji ho tedy vykládat: „Pro toho, který je povolán k stavu celibátu, je celibát lepší a 

blaženější; pro jiného však nikoli.“ Jako protiváha tohoto výroku z Tridentu zní výrok synody 

v Gangaře z roku 343: „Jestliže se někdo žijící kvůli Pánu bez manželství pyšně povyšuje nad lidi žijící 

v manželství, budiž vyobcován.“ Citováno z: BAUMERT, Norbert. Orientace k volbě životní cesty. In 

HRUŠKA, PETR (ed.).  Povolání a věrnost. Sborník textů. Praha: Pastorační středisko, 1994, s. 72. 

Bylo by omylem domnívat se, že Tridentský koncil manželství očernil, neboť právě tento koncil jej 

autoritativně označil za jednu ze sedmi svátostí. Srov. D 969 a 977. 
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i papežové Pius XII. a sv. Jan Pavel II.
529

 Vzhledem k 1 Kor 7,38, celkovému ladění 

této kapitoly preferující panenství i k Ježíšovu vlastnímu životu se to zdá logické: jako 

je milost více než přirozenost, tak je celibát pro Pána a jeho království více než 

přirozené manželství. Je tu ovšem několik háčků…  

 

5.1. Objektivita versus subjektivita hodnoty stavů 

Uvažování o životních stavech nemůže být odtrženo od toho, co je primární, což je 

spása konkrétního člověka (srov. 1 Kor 7,17–24). Spása se však neuskutečňuje v nějaké 

čistě objektivní rovině idejí, ale ve vztahu s Bohem, který (aniž by opomíjel morální 

přikázání) každému nabízí osobitou cestu ke svatosti. Každý člověk je stvořen 

„stavově“ – s větším nadáním pro dosažení spásy v určitém stavu, proto pokud by volil 

mimo vztah s Bohem nějakou abstraktní, „objektivně lepší“ cestu, riskoval by svojí 

spásu. Prioritu musí mít konkrétní stav a cesta člověka před cestami obecnými. Z tohoto 

důvodu se zrodilo individuální duchovní doprovázení a široká paleta různých spiritualit, 

které žijí pouze v konkrétních osobách, a to vždy jedinečně. Cílem je hledat 

„přiléhavější“ k osobě, nikoli lepší vzhledem k ideji. Bůh má svrchovanou úctu 

k jedinečnosti člověka, k jeho momentálnímu stavu („inkarnační věta“), což velmi silně 

zdůraznil svatý Ignác z Loyoly, který zásadním způsobem prohloubil chápání životních 

stavů.
530

 A Kristus sám „personalisticky“ říká: „Kdo můžeš pochopit, pochop.“ (Mt 

19,12) 

Je třeba mít na vědomí, že neexistují životní stavy „o sobě“, ale vždy jejich jedinečné 

osobní uskutečnění. Primární není imaginární srovnávání stavů, nýbrž hledání Boží 

cesty pro člověka – jeho povolání.
531

 Otázka nezní: „Jaký stav je vyšší?“, nýbrž „Která 

cesta je lepší pro mne? K jaké cestě mě zve Pán?“ Cesta méně dobrá je tedy ta, kterou 

Pán sice respektuje, ale volím si ji bez něj a proti nejhlubší pravdě o sobě. Tak celibát 

pro Boží království může být pro nepovolaného paradoxně cestou méně dobrou (srov. 

1 Kor 7,5: „buďte spolu, aby vás nepokoušel satan kvůli nedostatku soudnosti“), 

                                                 
529

 Srov. PIUS XII. encyklika Sacra virginitas. (25. března 1954), čl. 23 a 24. JAN PAVEL II. Familiaris 

consortio, čl. 16. TENTÝŽ. Mulieris dignitatem, čl. 22. Srov. WEST, Christopher. Teologie těla pro 

začátečníky, s. 75–77. 
530

 Slova sv. Ignáce implikují, že nejlepší je to, co nejvíce odpovídá konkrétnímu povolání osoby (viz DC 

165–167.169; srov. LG 39–42). 
531

 Takto mluví i církevní dokumenty: „V různých způsobech života a povoláních uskutečňují jedinou 

svatost všichni lidé, kteří jsou vedeni Božím Duchem, jsou poslušni Otcovu hlasu, klanějí se Bohu Otci 

v duchu a pravdě a následují Krista chudého, pokorného a nesoucího kříž, aby si zasloužili účast na jeho 

slávě.“ LG 41 
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protože „lepší“ (srov. 38) je poslušnost Božímu hlasu. Usilovat za každou cenu 

o „objektivně lepší“ by pak znamenalo absolutní tutiorismus, což je blud, jenž církev 

odsoudila.
532

 

Důraz na zhodnocení toho, co chce Pán, oproti vyumělkovaným idejím je přítomen 

i v Písmu. Tak Saul volící na místo poslušnosti Hospodinu objektivně výše se jevící 

obětování, je Samuelem pokárán (1 Sam 13,8–14; 15,22–24), okázalé přinášení obětí je 

předmětem kritiky proroků pro neplnění toho, co Pán skutečně chce (Oz 6,3–6; Jer 

7,21–23; Mal 6,6–8; 1,10–14; Iz 1,11–19; srov. Žl 40,7; 50,8–14.23), Ježíš a svatopisci 

kárají upřednostňování objektivně výše se jevících hodnot – puntíčkářské zachovávání 

Zákona, zachovávání svátků, obřízku – před poslušností Bohu (srov. Mt 23,23; Mk 3,4–

5; Jan 5,10–17; Gal 5,12; Řím 12,1); sám Ježíš tuto poslušnost Bohu zaplatí nakonec 

hodnotou na zemi „nejvyšší“ – životem (Mk 14,32–42 a par.; srov. Jan 4,34;).
533

 

 

5.2. Prohloubené chápání manželství 

Druhý háček v otázce nadřazování stavů představuje pomalu se prohlubující chápání 

manželství, které je otevřené pro svatost; a proto není „jen přirozené a biologické“. Tato 

instituce byla okolo přelomu letopočtu mezi židy i v helénistickém světě často vnímána 

hluboce pragmaticky: prvním cílem manželství bylo plození legitimních dětí 

a zachování rodu, muž byl pánem ženy, manželství bylo považováno za instituci, která 

uklidňuje sexuální chtíč manželů, bylo povinností vzhledem ke společnosti. Ač upřímná 

láska mezi manžely také existovala (jak se ukazuje v knize Tobijáš nebo Písni písní), 

zmíněné důrazy převládaly.  

Kristus zdůraznil monogamnost a nerozlučitelnost manželského sňatku (srov. např. 

Mt 19,3–9). Jeho důraz na zesnutí sobě a život pro druhé měl ovšem prostupovat 

i manželské soužití křesťanů (viz Ef 5,21–33). Tak křesťanští manželé byli vyzváni 

procházet stejnou cestou jako panny a panici pro Boží království – zemřít svým 

                                                 
532

 Srov. D 1293. 
533

 Zmiňme v této souvislosti sv. Tomáše Akvinského, který, ač zůstal věrný poměřování stavů, v duchu 

nastíněného personalistického hlediska, napsal: „…zásluha se neváží pouze dle rodu skutku [manželství 

nebo panenství], nýbrž více podle ducha jednajícího. Abraham pak měl ducha tak uzpůsobeného, že byl 

připraven zachovávati panenství, kdyby to bylo vhodné době; pročež se v něm zásluha manželské 

zdrželivosti rovná zásluze panenské zdrželivosti u Jana.“ AQUINAS, Thomas. STh II-II, q. 152, a. 4, 

ad 1. 
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sobeckým touhám a narodit se pro Lásku (srov. Fil 2,5–11).
534

 A jako se postupně 

nalézala rovnost Božství Syna a Ducha, tak se nalézala pomalu i rovnost osobní 

důstojnosti manželů
535

; a není žádný div, že až když obě tyto tajemné reality 

(Nejsvětější trojice a manželství) začaly být jasněji chápány, začaly být mezi nimi 

viděny nosné analogie. Nastíněný kenotický rozměr manželství byl ovšem 

v uskutečnění zřejmě málo k vidění, a celibát žijící Otcové a autority namnoze 

nedovedli jeho krásu dohlédnout; panovalo málo naděje na to, že by manželství mohlo 

nepovzbuzovat zlou „žádostivost“
536

 či alespoň nepřispívat k „rozdělení“ srdce mezi 

Boha a manželku (1 Kor 7,34a).  

Zásadní přešlapy vůči tělu a manželství udělalo již rané křesťanství. Svedlo sice 

vítězný zápas s antickou kulturou a judaismem, odneslo si však na svém těle rány 

dualismu a judaistického purismu. Tím započaly dějiny radikálním asketismem 

poznamenaného výkladu Pavlových slov. Křesťané ovlivnění dualisticko-judaistickým 

mysticismem očerňovali manželství
537

 a vnímali je jako čistě biologickou realitu, touhy 

těla potírali jako veskrze špatné
538

, vysoce cenili celibát
539

 a pohrdlivě pohlíželi na 

                                                 
534

 Této věci si případně povšiml sv. Jan Zlatoústý: „Byl by strašný omyl, myslet si, že mnich má žít 

dokonalejším životem, zatímco ostatní se nemusejí namáhat […] Lidé ve světě i mniši přece mají za 

úkol dosáhnout téhož vrcholu dokonalosti.“ CHRYSOSTOM, John. Oppugn. 3,14 (PG 47,372). A jinde 

říká: „Laik se od mnicha ničím neliší, jen manželstvím – v tom je rozdíl, ve zbývajících věcech není 

žádný. Laik má tytéž úkoly jako mnich. Kristem vyslovená blahoslavenství přece nemohou být pouze 

pro mnichy, to by znamenalo zkázu světa.“ CHRYSOSTOM, John. Hom. Matt. 7,4 (PG 57,185). 
535

 Je tu podivuhodná analogie mezi procesem formulování dogmatu o Nejsvětější trojici a postupné 

hlubší chápání důstojnosti muže a ženy. V případě formulace trinitárního dogmatu se řešila nejprve 

Božská důstojnost Syna, protože o Božské důstojnosti Hospodina nebylo pochyb. Ještě doba apoštolská 

se poměrně přesvědčivě utkala s protichůdnými názory a prosadila, že Ježíš je Bůh. V případě Ducha 

byla situace svízelnější. Žádné explicitní výroky o jeho Božství a několik způsobů chápání jeho 

podřízené úlohy. Až koncem čtvrtého století církev jasně prosadila Božství Ducha a jeho přirozenosti. A 

jak toto souvisí s mužstvím a ženstvím? Kristu připisujeme mužství a Duchu ženství. Stvoření 

objektivních hodnot pak můžeme připisovat Otci. Od údivu nad světem muž dochází k údivu nad sebou 

a přes nepřehlédnutelnou řadu věků začíná s údivem (či hrůzou) poznávat, k jak „božské“ důstojnosti je 

stvořen. A jak muž postupně odkrývá tajemství své božské důstojnosti v Synu, začíná si uvědomovat 

velikost a důstojnost i té, která ujařmená a poslušná jde tisíciletí vedle něj. Jak velká poslušnost, utrpení 

i láska té, která často nebyla považována za více než nástroj!?  A jestliže na sebe nechalo potvrzení 

božského statutu Ducha čekat čtyři století, pak potvrzení rovných práv ženy na sebe nechalo čekat 

neuvěřitelných dvacet století. A jak křehká a leckdy pouze virtuální pozice onoho postavení je?!          
536

 Ze slov sv. Augustina z Hyppo ovlivněného dualistickým smýšlením se mohlo zdát, že manželské 

spojení způsobuje hřích, který je sice malý, leč hříchem je. Srov. AUGUSTINE. Bon. conj. 6,6. Jeho 

nedůvěra k sexualitě neblaze působila na celý křesťanský Západ.  
537

 „Lidé žijící v manželství se musí červenat pro stav, v němž žijí.“ AMBROSE. Exh. virginit. (PL 

16,326). „…přestože Pavel říká, že je ‚lepší‘ vstoupit do manželství než být spalován vášní, jistě 

neschvaluje manželství jako ‚dobré‘.“ TERTULLIAN. Exh. cast. 3. Andělský učitel soulož vždy spojuje 

se „škodou pro myšlení“ AQUINAS, Thomas. STh, I, 2, 20, q. 1. 
538

 Srov. Takto smýšlelo mnoho církevních autorit, které se nechaly ovlivnit negativním dědictvím 

helénistické filosofie. Nejznámější je tento vliv u Augustina. Srov. AUGUSTINE. Conf. 8.12.29. Více 

viz VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 1, s. 81–83. 
539

 Zajímavý je spor Joviniana († r. 405) a sv. Jeronýma (r. 342 – 420). „Jovinián zastával, že panenství 

není manželství nadřazeno – uvažuje tak z gramatiky Pavlovy otázky: ‚Což nevíte, že vaše těla jsou 
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ženu
540

. Tato přemrštěná podoba asketismu byla výrazná především v syrské církvi, kde 

se manželství stávalo tolerovanou výjimkou.
541

 V této církvi se rovněž jasně odhaluje 

jeden z pilířů preferování celibátu: apokalyptické očekávání, které je přítomné i 

u některých Otců.
542

 Židovský purismus (srov. Lv především kapitoly 12 a 15) snižující 

ženu zakořenil do budoucna v křesťanském svědomí.
543

 Některá asketická pravidla 

dokonce doporučovala oddělení od vlastní matky či samic dobytka ve prospěch klidu 

mysli.
544

 Kataři v odmítnutí manželství došli nejdál, když ho označili za ‚satanskou 

odpornost‘.
545

  

                                                                                                                                               
chrámem Ducha svatého přebývajícího ve vás?‘ (1 Kor 6,19). Podle Joviniana když apoštol užívá 

jednotného čísla ‚chrám‘, musí tím mít na mysli ‚že Bůh přebývá ve všech stejně‘ a je-li toto pravda, 

pak věřící, kteří jsou panny a panici nejsou nadřazeni těm, kteří vstoupili do manželství (viz Against 

Jovinian 2.19). Jeronýmovy proti-argumenty také pocházejí z podstatné části 1 Kor – zvláště kap. 7. 

Pochopitelně věnoval značnou pozornost Pavlu doporučení samostatného života: ‚Přeji si, aby všichni 

byli tak, jako já.‘ a také zjevnému předpokladu toho, co následuje ‚Ale každý má zvláštní dar od Boha, 

jeden takový a druhý jiný.‘ Pro Jeronýma závěr, který musí být vyvozen z těchto výroků, není, že 

manželství a panenství jsou stejným dobrem, ale že rozdílné dary jistě zasluhují rozdílnou odměnu, a že 

Pavlova uvedená preference označuje panenství jako více upřednostněné z těchto dvou (Against 

Jovinian I. 8).“ FURNISH, Victor Paul. The Theology of the first letter to the Corinthians. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999, s. 138. Už zde se ukazuje ještě nevyjasněné směšování objektivní a 

personální roviny, přičemž bychom se dnes postavili spíše na stranu Joviniana – podobně jako synod 

v Gangře. 
540

 TERTULLIAN jakožto významná církevní autorita a ženatý muž, který později vstoupil do sekty 

montanistů, řekl: „[Žena je] bránou k peklu.“ a dále dodává, že Boží království je vlast eunuchů. 

TERTULLIAN. Cult. fem. 1,1,1 (PL 1,1419a). „Samo vědomí, že je žena, musí pro každou z nich být 

důvodem se stydět.“ CLEMENT OF ALEXANDRIA. Paed. 2,2 (PG 8,429). 
541

 Tato církev vznikla z palestinské misie. Ve velké úctě měli zdejší křesťané gnosticismem prostoupené 

Tomášovo evangelium, Tomášovy žalmy a Skutky Tomášovy. Syrští akcentovali eschatologický náboj 

Evangelia, což je vedlo k radikálnímu rozchodu se světem. Manželé žili na mnoze zdrženlivě a sexuální 

asketismus a obdiv k celibátnímu životu zaujímali v syrských obcích ústřední místo. Zdá se, že pokřtění 

vnímali svůj křest jako mystický sňatek s Kristem znemožňující sňatek další. Vypjatý asketický duch 

byl v syrských obcích až do pátého století. Srov. VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 

1, s. 59–62.  
542

 Srov. např. slova sv. Augustina: „Podle mého názoru by se v našich dnech měli ženit a vdávat pouze ti, 

kteří nejsou schopni žít zdrženlivě; těm Apoštol říká: Pokud nejsou schopni zdrženlivosti, ať se vezmou; 

je lepší oženit se (vdát se) než hořet.“ AUGUSTINE. Bon. conj. 10,10. Podobně hovoří sv. Jeroným, 

který věřil, že čas tělesného plození skončil, neboť „svět je rychle se potápějící loď, z které je třeba 

vystoupit“. Citováno z POŘÍZ, Jan. Manželství a sexualita u sv. Augustina.In Teologické texty 2008,  

číslo 2. [2014-11-26]. <http://www.teologicketexty.cz/casopis/2008-2/Manzelstvi-a-sexualita-u-sv-

Augustina.html>  
543

 Menstruace se jevila jako neblahý následek ženina kontaktu s hadem. Koncil v Laodiceji (r. 364) 

z onoho důvodu zakazuje vstoupit ženě „v její dny“ do chrámu. Šestinedělky nesměly přistupovat ke 

svatému přijímání, protože byly považovány za nečisté. Některé triviální katechismy novověku pak 

příliš vyzdvihovaly mužské rysy Boha Otce, čímž motivovaly k podřízenosti mužskému. Srov. 

EVDOKIMOV, Pavel. Žena a spása světa, s. 218–220. Srov. CASSIANUS, Jan. Zvyky cenobitů a léky 

na osm základních neřestí. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha & sv. Markéty, 2008, 6,7,2, s. 

50. Dokladem sílného respektu k předpisům Leviticu je i Summa Tomáše Akvinského bojující proti 

dualistickým, platonizujícím vlivům na křesťanství. Srov. Akvinský, Tomáš, Summa theologiae, III, q. 

80, a. 7. 
544

 Srov. CASSIANUS, Jan, Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí, 6,13,1., s. 52. 
545

 Srov. EVDOKIMOV, Pavel. Žena a spása světa, s. 208. 



 

141 

Druhou stranou mince však tvoří skutečnost, že již první koncily
546

 a také mnozí 

Otcové církve hovořili o manželství pozitivně. Otcové tak činili leckdy až po dlouhém 

zápolení s daným tématem, necitlivém srovnávání stavů a po mnohých osobních bojích 

na poli sexuality. Tak si zaslouží uznání krásná slova celibátně žijících mužů jako 

Klement Alexandrijský (asi r. 150 – 215)
547

, sv. Jan Zlatoústý (r. 437/349 – 407)
548

, 

sv. Nil Sinajský († asi r. 430)
549

, sv. Augustin (r. 354 – 430)
550

, sv. Tomáš Akvinský 

(r. 1225 – 1274)
551

, sv. Řehoř Palama (r. 1296/1297 – 1359)
552

. Adekvátního 

                                                 
546

 I. všeobecný koncil v Niceji (r. 325) řešil otázku kněžského celibátu, na nějž naléhala strana asketů 

s odůvodněním, že manželský život se neslučuje se slavením Eucharistie. Výrazně proti této myšlence 

se postavil biskup, mnich a asketa Pafnucius ve prospěch manželství kněží. Synod v Gangře (r. 343) 

odmítl pohrdání manželským stavem, neboť „manželství je samo v sobě plné důstojnosti a bez 

poskvrny“ (4. kánon). Rovněž synodní otcové připojují slova: „Jestliže se někdo žijící kvůli Pánu bez 

manželství pyšně povyšuje nad lidi žijící v manželství, budiž vyobcován.“  Citovnáno z EVDOKIMOV, 

Pavel. Žena a spása světa, s. 265 a BAUMERT, Norbert. Orientace k volbě životní cesty. In HRUŠKA, 

PETR (ed.).  Povolání a věrnost. Sborník textů, s. 72. 
547

 Klement hájil svatost manželství “proti pyšným, kteří se domnívají, že následují Pána, který nebyl 

ženatý a nevlastnil na tomto světě majetek, a proto se chlubí, že pochopili evangelium lépe než ostatní 

lidé” CLEMENT OF ALEXANDRIA. Strom. 3,6,1–3 (PG 8,1150).  
 

548
 Srov. CHRYSOSTOM, John. Hom. Matt. 7,7 (PG 57,81). Zde Jan stále zdůrazňuje, že k 

dokonalosti  jsou povoláni všichni – manžele nevyjímaje. O srovnávání stavů říká: „Kdo podceňuje 

manželství, oslabuje lesk panenství.“ CHRYSOSTOM, John. Virginit. X (PG 48,540). Krásně také 

zhodnocuje: „…manželství […] není obrazem něčeho pozemského, ale nebeského.“ CHRYSOSTOM, 

John. Hom. 1 Cor. 16.  (PG 61,215). TENTÝŽ. Hom. Col. 12. (PG 62,387). 
549

 Asketicky žijící světec se vyjadřil o úctě k ženám slovy: „[…] pravý mnich ctí po Bohu všechny lidi 

jako samého Boha.“ SINAJSKÝ, Nil. De oratione (PG 79,1193c). 
550

 Augutinův postoj k manželství je složitý. Známé jsou především jeho manichiesmem určované 

pesimistické výroky na adresu manželství, tělesnosti, sexuality; tak z jednoho jeho výroku implicitně 

vyplývá, že častá manželská spojení jsou lehkým hříchem. Srov. AUGUSTINE. Bon. conj. 6,6. 

V ranější fázi považuje dokonce manželství a sexualitu za důsledek prvotního hříchu. Srov. TENTÝŽ. 

Gen. Man. I.19.30 (PL 34). Později si však Augustin své stanovisko koriguje. Srov. C. Jul. IV.21 (PL 

45). TENTÝŽ. Bon. conj. 2,2. Civ. XIV.23.1. Augustin se probojovává k následujícímu prohlášení: „Zdá 

se mi, že dobrem manželství není pouze plození dětí, nýbrž i přirozené společenství, které ustavuje mezi 

dvěma pohlavími. Jinak by nebylo možné mluvit o manželství mezi starými lidmi, zvláště v případě, že 

přišli o děti nebo je nikdy neměli.“ TENTÝŽ. Bon. conj. 3.3. A nejpůsobivěji zní slova následující: „Ať 

tato požehnání manželství jsou předmětem lásky: děti, věrnost, nerozlučné pouto [...] každý, kdo chválí 

manželství, ať chválí tato manželská požehnání.“ TENTÝŽ. Nupt. I,17,19. Srov. POŘÍZ, Jan. 

Manželství a sexualita u sv. Augustina.In Teologické texty 2008,  číslo 2. [2014-11-26]. 

<http://www.teologicketexty.cz/casopis/2008-2/Manzelstvi-a-sexualita-u-sv-Augustina.html> 
551

 Odmítání sexuality označoval Andělský učitel za „obzvláště špatnou herezi“ (pessima haeresis) a 

obhajoval o sobě dobrou inklinaci k vyjadřování sexuality proti dualistům. Srov. AQUINAS, Thomas. 

Scriptum super Sententiis. lib. 4, d. 26, q. 1, a. 3, co. O manželství tvrdil: „bylo ustanoveno již v ráji“; 

nikoli po hříchu. Srov. TENTÝŽ. Commentary on the Gospel of St. John. Part I: Chapters 1-7, New 

York: Magi Books, Inc., 1998, 2,1,341. Manželský pohlavní styk označoval díky jeho svátostnému 

charakteru jakožto „nejen dobrý, ale také svatý.“ TENTÝŽ. Scriptum super Sententiis. lib. 4, d. 26, q. 1, 

a. 4, co.; lib. 4, d. 31, q. 2, a. 1, co.; lib. 4, d. 31, q. 2, a. 2, co. 

Tomáš nadto napsal: „Manželství nazýváme pravým manželstvím, když dosahuje své dokonalosti. Avšak 

dokonalost věci je dvojí: první a druhá. První dokonalost spočívá v samotné formě věci, kterou je věc 

specifikována. Druhá dokonalost tkví v činnosti věci, kterou věc jaksi dospívá ke svému cíli. Forma 

manželství spočívá v určitém nedílném duchovním spojení, díky němuž je jeden z manželů zavázán 

zachovat druhému věrnost.“ Andělský učitel proto říká, že i manželství Josefa s Pannou Marií bylo 

pravým manželstvím, přestože se neuplatnilo činností plození. Srov. TENTÝŽ. STh IIIª, q. 29, a. 2, co. 
552

 „Lidský erōs je tažen k Erōtu božskému.“ In EVDOKIMOV, Pavel. Žena a spása světa, s. 76. 
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zhodnocení se těší manželství i v Tridentském katechismu
553

, v encyklice Pia XI.
554

, 

koncilních dokumentech druhého vatikánského koncilu
555

 a ve slovech posledních 

papežů sv. Jana Pavla II.
556

 a Benedikta XVI.
557

 Ve vyzrálých tezích zmíněných mužů 

je odhalen lesk, který manželství právem náleží. Rovněž je akcentována úcta 

k vlastnímu tělu a k ženě, od níž muž tělo dostává. Celá otázka není tak černobílá, jak 

by někteří rádi tvrdili.
558

 Je pravdou, že křesťané ujařmění korumpovanou přirozeností 

namnoze inklinovali – po vzoru raného Augustina – k akcentování pesimistického 

vnímání těla, sexuality, manželství a ženy
559

, ale doktrinální výroky stvrzující onu 

skepsi vysloveny nebyly. Celá problematika spíše odhaluje hluboce zraněnou sexualitu 

než bytostnou špatnost křesťanství.  

Osobně se domnívám, že je třeba překročit myšlenku negativního rozdělení srdce 

způsobeného manželstvím (1 Kor 7,34a) ještě zevrubnějším domyšlením analogie mezi 

nejsvětější Trojicí a křesťanským manželstvím a také obohacením spirituality 

manželství o křesťanskou mystiku.
560

  

Jako v nejsvětější Trojici není tříšť lásek (Otec nedělí svou Lásku a nemiluje více 

Syna, a proto méně Ducha), ale jedna Láska, tak jsou manželé pozváni k tomu, aby se 

láska, kterou milují Boha a manžela, slila v jedinou Lásku (Božský Erōs). Má se stát 

                                                 
553

 V 8 kapitole, ve 21. kvestii se píše: „Manželská věrnost vyžaduje, aby muž a žena byli spojeni 

jedinečnou, svatou a čistou láskou; nikoli láskou, kterou se milují cizoložníci, nýbrž takovou, jakou 

Kristus miloval církev. Toto pravidlo předepsal Apoštol, když pravil: ‚Muži, milujte své ženy, jako 

Kristus miloval církev.‘ A je jisté, že Kristus objal církev nesmírnou láskou, a to ne kvůli vlastnímu 

prospěchu, nýbrž jen kvůli prospěchu snoubenky.“ Citováno z PEROUTKA, David. Křesťanské životní 

stavy. Nepublikovaná skripta, Praha: Katolická teologická fakulta, 2010.  

 
554

 „Manželstvím se tedy spojují a splývají duše, a to dříve a vroucněji než těla, a nikoli prchavým 

vzrušením citů nebo náklonností srdcí, nýbrž uváženým a pevným rozhodnutím vůle; z tohoto splynutí 

duší podle ustanovení Božího vzniká posvátný a neporušitelný svazek.“ CC 7. 
555

 Srov. GS 47–52; LG 39–42. 
556

 „‘Veliké tajemství‘, jímž je církev a lidstvo v Kristu, nemůže existovat bez „velikého tajemství“, jež je 

vyjádřeno v bytí ‚jedním tělem‘ […] v realitě manželství a rodiny.“ JAN PAVEL II. List rodinám, čl. 19. 

Srov. cyklus katechezí Teologie těla, encykliky Familiaris consortio nebo Mulieris dignitatem. 
557

 Trochu ve stínu stojí papežovo dílo Deus caritas est, které představuje brilantní teologii manželské 

lásky. 
558

 Srov. BIANCHI, Enzo. Celibát a panenství. In FIORES, Stefano de. – GOFFI, Tullo. Slovník 

spirituality. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, s. 79–92. DEMMING, Will. Paul on 

marrige and celibacy, s. 216–219. 
559

 „V dějinách se usadila tato udivující zmatenost bez toho, že by to znepokojovalo něčí logiku.“ 

EVDOKIMOV, Pavel. Žena a spása světa, s. 209. 
560

 Srov. Rahnerovo: „Nebudou-li křesťané 21. století mystici, nebudou vůbec!“ Sv. Jan Zlatoústý 

k tématu poznamenává: „Byl by strašný omyl, myslet si, že mnich má žít dokonalejším životem, 

zatímco ostatní se nemusejí namáhat […] Lidé ve světě i mniši přece mají za úkol dosáhnout téhož 

vrcholu dokonalosti.“ CHRYSOSTOM, John. Oppugn. 3,14 (PG 47,372) a jinde říká: „Laik se od 

mnicha ničím neliší, jen manželstvím – v tom je rozdíl, ve zbývajících věcech není žádný. Laik má tytéž 

úkoly jako mnich. Kristem vyslovená blahoslavenství přece nemohou být pouze pro mnichy, to by 

znamenalo zkázu světa.“ CHRYSOSTOM, John. Hom. Matt. 7,4 (PG 57,185). 
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vrcholnou formou lásky, o níž v náznaku hovoří již svatý Pavel (srov. Fil 1,22–24) 

a exemplárně ji rozvine svatá Terezie z Avily při popisu Sedmých komnat, kdy se duše 

už nechce nerozděleně těšit z Boha, ale s jeho Láskou v srdci Boha paradoxně opouští, 

aby vše přivedla zpět k němu.
561

 Jde o bláznovství Lásky, která přiměla sestoupit 

Božího Syna k lidem, a to až ke kalvárské, největší vzdálenosti od Otce (srov. Fil 2,5–

11). „Rozdělení“ Lásky se tak nestává jejím oslabením, ale vyvrcholením. V ní již nejde 

pouze o těšení se z druhého, ale o aktivní zříkání se sebe pro milovaného. Nejde 

o infantilní fáze zamilovanosti (které však mají své místo!) ani o individualistické 

„užívání si“ erōtu bez Boha v domnění, že On v tomto nalézá zalíbení a účast. Definicí 

Lásky je, že se rozdává.
562

 A tak se skrze bolest rozdělení dospívá k širší jednotě Lásky. 

Ten, který upřímně miluje v manželství, je vtahován do víru nesobecké Lásky, kterou 

Bůh prostupuje svět. Miluje manžela Boží Láskou a miluje Boha v manželovi, aniž si to 

nutně uvědomuje, jak analogicky čteme v Mt 25,37–40; a právě v této evangelijní 

perikopě se nezmiňuje, že budeme souzeni z milování Boha, nýbrž člověka. Lásku, 

která se projevuje činy, totiž můžeme nejlépe vyjadřovat v lásce k bližnímu. A proto ve 

vrcholném stádiu Lásky obvykle rozlišovaná dvojice na „Boha“ a „bližního“ splývá 

v jedno. Jednota nakonec musí nabývat vrchu nad rozlišováním (srov. Ef 1,10).
563

     

                                                 
561

 „Ze všeho nejvíc mne udivuje, že (poté, co poznaly zkoušky a soužení pro to, aby mohly zemřít 

a zakoušet našeho Pána) nyní mají tak velkou touhu mu sloužit a [dosáhnout toho aby] byl skrze ně 

chválen a prospět kterékoli duši, mohou-li, že si nejen již nepřejí zemřít, ale [chtějí] žít mnoho let a 

snášet velké zkoušky, pokud by to přispělo k tomu, aby Pán byl skrze ně chválen… Nezabývají se 

pomýšlením na slávu svatých [v nebi], ani již netouží se v ní hned vidět, netouží do ní hned vstoupit, 

[ale] vidí svou slávu založenou na tom, že mohou trochu pomoci Ukřižovanému…“ TEREZIE 

Z AVILY. Hrad v nitru 7,3,6. Citováno z PEROUTKA, David. Pramen. Vnitřní život podle Terezie 

z Avily. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, s. 183. Srov. Relace 66,5. Podobně hovoří 

SICARI, Antonio Maria. Poselství Jana od Kříže. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, 

s. 78–80; 272–275. Podnětný je k tomuto tématu text Cassianuv: „I když tedy mnoha způsoby kladl 

skvělost onoho dobra [kontemplace] nad všechny plody svého kázání, přece se jej vzdává s ohledem na 

lásku (caritas), bez níž nikdo nemůže získat Pána. A pro ty, které až dosud jako kojná chůva napájel z 

prsou evangelia, neodmítá odtržení od Krista, které je pro něj škodlivé, pro druhé však potřebné. K této 

volbě jej totiž žene jeho nezměrná dobrota, díky níž by si, pokud by to bylo možné, pro spásu svých 

bratří zvolil i nejhorší zlo zatracení (anathema). ‘Přál bych si,’ píše, ‘sám být proklet a odloučen od 

Krista za své bratry, kteří jsou mými příbuznými podle těla, kteří jsou Izraelité.’ (Řím 9,3–4). To 

znamená: přál bych si být podroben nejen časným, ale i věčným trestům, aby se všichni lidé, pokud by 

to bylo možné, mohli radovat ze společenství s Kristem: jsem si totiž jistý, že spása všech je 

prospěšnější pro mě i pro Krista než má vlastní.” Cassianus: Collationes 23,5. (Překlad pochází z pera 

Štěpána Smolena.) Sv. Jan Zlatoústý říká: „Nedomnívejte se, že stačí pracovat pro vlastní spásu – tak 

bychom běželi ke zkáze. Skutečně, voják, který by ve válce hledal své vlastní bezpečí a utekl, nechal by 

zahynout ostatní a sám by zahynul jako, zatímco odvážný, který bojuje s ostatními, se s ostatními 

zachrání.“ CHRYSOSTOM, John. Hom. Matt. 59,5 (PG 58,601). Obdobná myšlenka je vtištěna ve 

výrocích mnoha světců, kteří dokázali proměnit napětí mezi contemplatio a actio.  
562

 Srov. „Bonum est diffusivum sui.“ („Dobro se ze své podstaty rozdává.“) AQUINAS, Thomas. De 

Virtutibus, 2.2 c. 
563

 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. 4. vyd., Kostelní Vydří: Krystal OP 

a Karmelitánské nakladatelství, 2010, s. 163. 
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V případě křesťanských manželů by ovšem vědomí Boží lásky, na které oba manželé 

participují, mělo být živěji přítomné. Oba by měli milovat – usilovat o dobro 

druhého
564

, což v křesťanském chápání znamená usilovat o Dobro věčné. Úkol 

křesťanských manželů tedy je upřednostňovat Boží vůli a spásu před dobry, která jsou 

pouze dočasná. Vůle manželů má splynout s vůlí Kristovou (srov. „nežiji už já, ale žije 

ve mně Kristus“ Gal 2,20). Pak o „rozdělení“ (1 Kor 7,34a) nemůže být řeč, neboť 

odpadá rozlišování: „co chceš ty“ versus „co chce Pán“. Rovněž ustupuje těžkost 

s Kristovými slovy, že je třeba manželku klást na druhé místo (Lk 14,26; srov. Mt 

11,37).
565

 A že je to málo k vidění, a tedy nemožné? Všichni máme být dokonalí jako 

náš nebeský otec (viz Mt 5,48) – i manželé! 

Vše dosud řečené nutně relativizuje slova o celibátu těch, kteří jej sami žili (Otcové 

a autoři církevních dokumentů). Sami jej zakoušeli jako lepší a promýšleli jej ve vztahu 

k manželství na rovině nadpřirozené – přirozené, což je vedlo k poněkud jednostranému 

pohledu. Nestavíme se tím proti Písmu a výrokům magisteria, ale spíše ukazujeme 

jejich slabá místa a působnost pouze pro ty, kteří odpovídají na dar celibátu pro Boží 

království. V rámci uvažování o životních stavech je totiž třeba upřednostnit personální 

model. „Vzrůstá totiž chápání předaných věcí a slov, a to jak přemýšlením a studiem 

věřících, kteří je uchovávají ve svém srdci (srov. Lk 2,19 a 51), tak hlubším 

pochopením duchovních skutečností z vlastní zkušenosti, tak také hlásáním těch, kteří 

s posloupností v biskupském úřadě přijali bezpečné charizma pravdy.“.
566

  

Kdybychom ony výroky takto nereinterpretovali, bylo by panenství jako životní stav 

lepší pro všechny,
567

 a ti, kteří si jej nevybrali, by museli zakoušet bytostnou trýzeň. 

Všechny osoby bychom motivovali k absolutnímu tutiorismu a z Pána bychom dělali 

trapiče a lháře, který dává touhu po manželství, ale všechny tvoří k životu v celibátu. 

Proto musíme klást poslušnost Bohu a univerzální povolání ke svatosti před objektivní 
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 Srov. AQUINAS, Thomas. STh. I, q. 20, a. 2, co. 
565

 Zmíněné rozlišení bohužel často existuje díky malé víře či nepřítomnosti víry jednoho z partnerů. 
566

 DV 8. 
567

 Pozor ovšem na neporozumění. K panenství jsme jistým způsobem povolání všichni. „[…] Otcové 

hovoří o panictví dvojic, ale nechápou věc tak, jak ji obvykle rozumíme my: jde o cílový bod, kde dva 

lidé jsou již sjednoceni. To znamená, že jde o dráhu mající počátek v lásce erotické a vrcholící v lásce 

agapické. Křesťanský duchovně-antropologický pohled je vizí panického člověka, neboť celý Starý 

a Nový zákon vrcholí v panenství Matky Boží. Panenství totiž označuje člověka integrovaného v 

božskou lásku, která nemá již potřebu žádného erotického symbolu, aby zakoušel lásku a aby v ni 

uvěřil. Panenský člověk přechází od potřeby být milován k přesvědčení o tom, že je milován. Už žije 

svou plnou identitu jako osoba, která miluje. Panenství se uskutečňuje v člověku, v němž jeho základní 

touha otevírat se, jeho podstatná vztahovost, došla naplnění zkušeností samé lásky Boží. Proto 

panenství je stav člověka, k němuž se dospívá jak cestou lásky manželské, tak skrze povolání 

k celibátu.“ Rupnik, M. I.: Adam a jeho žebro, Refugium, 1. vydání, 2004, s. 38–39. 
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hodnocení stavů. Podobnou reinterpretaci bylo třeba učinit v otázce spásy dětí, které 

umírají nepokřtěné (srov. Mk 16,16a), a to ve prospěch univerzální spasitelské vůle 

Boží (srov. 1 Tim 2,4).
568

  

 

5.3. Dary jsou dány ke službě 

Veškeré upozornění se týká vlastně především těch, kteří uvažují o životních stavech 

vzhledem ke své budoucí volbě. Má být obranou před mechanickým hledáním 

objektivně lepšího a vést k osobnějšímu zkoumání toho, co opravdu chci já a co chce 

Pán. Sv. Ignác z Loyoly ukázal, že lepší je to, co odpovídá individuálnímu povolání, ale 

přesto tu zůstávají „nepříjemné“ výroky církevních autorit odvolávajících se na 1 Kor 7 

ve prospěch vyšší hodnoty panenství. Jako svobodné děti nebeského království (Mt 

18,1–5) ovšem musíme být ochotní uznat, že i když odhlédneme od jejich osobního 

zaangažování, je možné, že mají kousek pravdy. Zdá se, že v dějinách lidé nepociťovali 

onu nerovnost nikdy tak palčivě jako my dnes. Musíme si přiznat svůj kontext: máme 

pod kůží poosvícenecký odpor ke všemu panování a touhu po rovnostářství za každou 

cenu, což se projevilo i v komunismu.   

Jako děti světa si nedovedeme představit, že ten, který má více a má se lépe, by mohl 

svého postavení nezneužívat a nepůsobit ještě větší bídu těch, kteří se nemají tak dobře 

a nejsou tak vysoko jako on. V Božím království je ale vše naruby. Ten, který je 

největší, má být služebníkem všech (Mt 20,25–28), protože všechny dary jsou dány ke 

službě (srov. 1 Kor 12,7), ne k panování. Jestliže je tedy panenství pro Boží království 

opravdu vyšším darem, tak nestírá krásu manželství, ale je pozváním k ještě větší 

plodnosti a štědřejší službě; pokud ji však nenaplňuje, není možné mluvit o objektivně 

vyšším lesku panenství!
569

 Ti, kteří by byli v pokušení závidět panenství, by si měli 

připomenout, že ono „lepší“ znamená více sloužit; a jestliže je něco lepší, neznamená, 
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 Srov. MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÁ KOMISE: Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné. 

Praha: Krystal OP, s.r.o., 2008, čl. 41, s. 31. 
569

 Toto si uvědomovali i světci: „Zbabělému a línému poušť k ničemu neposlouží. Ctností nás totiž 

neobohacuje místo, ale dispozice duše a jednání.“ CHRYSOSTOM, John. Hom. Gen. 43,1 (PG 54,396). 

„Budete panny, a přesto budete vyhnány ze svatební místnosti, když nebudete dávat almužnu.“ 

CHRYSOSTOM, John. Hom. Matt. 77,6 (PG 58,709). „Můžeš se pěkně postit, spát na tvrdé zemi, jíst 

popel, stále prolévat slzy. Když nejsi užitečný druhým, nic velkého neděláš.“ CHRYSOSTOM, John. 

Hom. Tit. 6,2 (PG 62,338). „[…] zásluha se neváží pouze dle rodu skutku [manželství nebo panenství], 

nýbrž více podle ducha jednajícího. Sth II-II, q. 152, a. 4, ad 1. 
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že to druhé je špatné (v. 38).
570

 Měli bychom vyrůst z dětinského srovnávání a uvědomit 

si, že máme usilovat o vyšší dary – o Lásku (viz 12,31nn.)! 
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 Krásná slova k této problematice píše svatá Terezie od Dítěte Ježíše: „Jednou jsem se divila, že Pán 

Bůh nedává stejnou slávu v nebi všem vyvoleným, a bála jsem se, že všichni nejsou šťastní. Tu mi řekla 

Pavlína, abych přinesla velkou „tatínkovu sklenici“ a postavila ji vedle maličkého náprstku a pak je 

naplnila vodou. Potom se mne ptala, která nádoba je nejplnější. Řekla jsem, že obě jsou plné a že je 

nemožné nalít do nich víc vody, protože se do nich víc nevejde. Má milá matka mi dala na srozuměnou, 

že v nebi dá Pán Bůh svým vyvoleným tolik slávy, že by jí víc neunesli, a takto že poslední nebude mít 

co závidět prvnímu.“ TEREZIE Z LISIEUX. Autobiografické spisy. Dějiny duše. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1991, s. 47. Podobně Ježíš, když říká, že jedno semeno vydá stonásobný, 

jiné šedesátinásobný a jiné třicetinásobný užitek (Mt 13,23), netvrdí, že třicetinásobný užitek je špatný! 
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Závěr 

V představené práci jsme se věnovali pojetí manželství a celibátu v helénistické 

společnosti (dílčím způsobem na Blízkém Východě), ve Starém zákoně, judaismu 

Druhého chrámu, v Novém zákoně a v náznaku v teologické reflexi křesťanských dějin. 

Jako primární cíl jsme si vytyčili: objasnit specificky křesťanské motivace pro 

manželství a celibát – se zvláštním zřetelem k sedmé kapitole Prvního listu 

Korinťanům. Sekundárním cílem bylo rehabilitovat křesťanské manželství vzhledem 

k špatným výkladům této perikopy. Jaké jsou tedy výsledky našeho bádání? Nejdříve 

utřídíme závěry vzhledem k manželství a pak k celibátnímu způsobu života.  

Pojetí manželství u Židů i v řecko-římském světě se shoduje v důrazu na formální 

stránku: prvním cílem je plození legitimních potomků, pak jde o posílení kmene, města 

či impéria. Pohled na manželství jako spojení lásky dvou srdci či duší byl v širokých 

vrstvách až sekundární. Vznik manželství proto podléhal spíše kontraktu rodičů či pána 

ženy a ženicha.  

Upřímná láska coby motivace k manželství přesto představovala ideál. 

V helénistickém světě jej reprezentoval Sokrates, Aristoteles, Antipater či dobová 

románová literární tvorba a bez významu nebylo ani římské affectio maritalis. 

V židovském prostředí to byly zejména: jahvistova zpráva o stvoření, analogie proroků 

mezi manželskou smlouvou a smlouvou mezi Hospodinem a jeho lidem (srov. např. Oz 

1–3; Iz 1,21; 54,6–7; Jer 2,2; Ez 16) a poexilní knihy (Pís; Tob, Sir, mladší vrstvy Př), 

které odhalují vznešený ideál manželství. 

Vedle shodných bodů nalézáme mezi helénistickým a židovským pojetím manželství 

odlišnosti. V otázce věrnosti byl helenistický svět o mnoho volnější – věrnost byla 

závezkem především pro ženu, kdežto muži se trpěla promiskuita heterosexuální, 

homosexuální, pedofilní i jiná; postihováno bylo jen narušení práva pána osoby či 

zvířete, nikoli čin sám. Prostituce byla běžnou – a ať přijmeme teorii kultické prostituce 

či ne – je zřejmé, že řecko-římský svět podléhal excesům v sexuální sféře daleko více 

než Boží lid; ač nebyly tyto excesy považovány za chvályhodné. Jak ukazuje zejména 

kniha Leviticus, Izraelité měli zakázány jakékoli mimomanželské sexuální styky a celá 

sféra sexuality byla v reakci na hanebnosti pohanů až úzkostlivě chráněna (Lv 12 a 15). 

Přesto praxe pokulhávala. Patriarchální společnost mužskou nevěru nepostihovala tak 

tvrdě – zejména v dobách před královských (srov. Gn 20,9; Gn 38,1–26) a zřejmě až 
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později se zpřísňoval postoj k mužské nevěře i v praxi (srov. Př 1 – 9; Sir 23, 18–19). 

V protikladu k helénistickému libertinismu se není co divit, že judaismus vnímal 

manželství jako lék na promiskuitu (srov. 1 Kor 7,2.5.9).     

Otázka trvalosti sňatku byla vnímána židy i helénistickým světem obdobně: rozvod 

byl povolen, ač v helénistickém světě byla ideálem žena jednoho muže a mezi židy jako 

varovné znamení působila analogie vztahu manželů a vztahu Hospodina s jeho lidem, 

Malachiášova tvrdá slova (2,14–16) i přísný výklad Šamajovy školy. 

S jistou mírou zobecnění snad můžeme říci, že postoj k ženě nebyl v Izraeli výrazně 

odlišný od řecko-římské společnosti. Patriarchální společnost vnímala ženu jako 

podřízenou muži, nepřiznávala jí stejná práva a namnoze ji pojímala jako mužův 

majetek. Přesto měla žena v obou společnostech jistou vážnost jakožto matka rodiny, 

která spravuje společný dům a bdí nad hospodářstvím. V helenistickém světě měla 

navíc privilegium započít rozvod a v některých případech být držitelkou vlastnictví.  

Co do zmíněných souřadnic přináší Vtělené Slovo, Nový zákon a křesťanství? Ježíš 

potvrzuje manželství a rodinu již tím, že je v ní narozen a vychován. Potvrzuje zákaz 

jakéhokoli nemanželského sexuálního styku a pokládá základy vysoké manželské 

morálky, když zdurazňuje nejen čistotu skutků, ale i srdce (Mt 5,27–28). V Ježíšově 

kázání je manželství nerozlučitelné, protože dva se stávají jedním tělem, čímž obnovuje 

původní záměr s manželstvím a ruší rozvod (Mt 19). Manželství tak nalézá vzor ve 

zprávách o stvoření, které pro příště budou představovat referenční bod pro každou 

výpověď o něm.  

Apoštol Pavel Kristova slova o zákazu rozvodu potvrzuje. Naprosto nevídaně 

přiznává stejná práva v manželství jak muži, tak ženě (1 Kor 7,2–4.8–14.32–35), 

manželství proti vypjatým asketům označuje za dobré, „dar“ a za svaté. Rovněž 

manželské styky Apoštol popisuje jako integrální součást manželství a nepovažuje je za 

hříšné. Naproti tomu veškeré mimomanželské sexuální styky označuje za špatné, hříšné 

a apeluje na svatost a čistotu (Řím 1,24–27; 1 Sol 4,3–8; 1 Kor 5,1–5; 6,12–20). 

Žáci svatého Pavla rozvíjejí téma manželství nejkrásnějším způsobem v páté kapitole 

listu Efesanům, kde je vztah Krista a církve přirovnáván, po vzoru analogií proroků, ke 

vztahu manžela a manželky. Manželství tak participuje na tajemství Krista a církve 

a tajemně je zpřítomňuje – stává se „svátostí“ (mysterion). S ohledem na plnější smysl 

odhalujeme, že oba manželé se mají navzájem milovat tak, jako Kristus miloval církev 

tím, že se za ni vydal (Ef 5,25; srov. Fil 2,5–11). Jak nevídaná motivace pro život 

v manželství! Svůj význam v této souvislosti pak mají další novozákonní analogie 
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vztahu Ženicha Krista a nevěsty církve (Mt 9,15; srov. Jan 3,29; Zj 19,7–9; 21,2; 2 Kor 

11,2). 

Již Ježíš manželství relativizoval primárním důrazem na Boží vůli, kvůli níž je někdy 

třeba jít proti vůli manžela či manželky. Ještě radikálnější relativizací pak bylo Kristovo 

úplné zřeknutí se manželství, ke kterému zval i některé další osoby – kvůli přítomnosti 

Božího království. Podobně učinil i Pavel, který ještě více zdůraznil apokalyptickou 

neodkladnost (1 Kor 7,26nn).  

Další teologická reflexe se manželstvím tolik nezabývala. Bylo to způsobeno tím, že 

většina církevních autorit žila celibátním způsobem života, který rovněž oslavovaly. 

Lesk manželství vyzdvižený v páté kapitole listu Efesanům se tak ocitl ve stínu. Ve 

spisech Otců a církevních autorit přesto nacházíme světlé body, pozitivní výroky 

a adekvátní zhodnocení tohoto stavu. Nejvíce se teologie lásky a reflexe manželství 

rozvinula ve dvacátém století, kdy se církev otevřela mnoha uvědomělým laikům. 

Kromě analogie manželství a vztahu Krista a jeho církve se ve dvacátém století 

prohlubuje analogie mezi manželstvím a vztahy uvnitř Nejsvětější trojice, které se díky 

prohlobené trinitární teologii zdají být rovněž nosné a zásadní. Za zmínku rovněž stojí 

impuls konstituce Druhého vatikánského koncilu Lumen gentium, který ruší myšlenku 

„dvoupatrové“ morálky. Zasvěcení i laici mají měřit stejným metrem Blahoslavenství, 

jak to chtěl Pán. Jeho život není vzor jen pro celibátníky, ale pro všechny křesťany (Fil 

2,5–11). Všichni mají hledat jeho vůli, a pokud manželství štěpí srdce na to, co chce 

Pán a na to, co chce manžel či manželka (1 Kor 7,32–34), může to, více než neštěstím, 

být zdrojem požehnání – jak jsme viděly u svaté Terezie, Jana Cassiana nebo Jana 

Zlatoústého. 

Rozvinutí teologie manželství, laikátu, lásky, Nejsvětější trojice a oprášení 

pozitivních přínosů patristické tradice navrátilo manželství důstojnost, která mu právem 

náleží a učinilo z něj více než líheň křesťanů či celibátníků.  

Podobně tomu bylo s postojem k ženě. Nový zákon svědčící o rozvoji směrem 

k emancipaci ženy v jednání a skutcích Ježíšových i Pavlových, zůstal upozaděn díky 

přemrštěnému asketismu, který od prvního století dále bujel v nemále křesťanských 

obcích. Dualismus a judaistický purismus neblaze poznamenaly dějiny církve, které 

bylo třeba očišťovat. Zároveň je třeba přiznat, že postoj současné společnosti k ženě 

také není namnoze ideální. 

Závěrem přemýšlení o manželství shrňme jeho křesťanský obraz: Manželství je 

zvláštní doménou ženy – jako instituce směřovala k zajištění zejména jejich práv. 
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Manželství kultivuje egoistickou mužskou dravost i ženskou touhu po vlastnění muže. 

Je jediným prostředím, které může spojit diametrálně odlišný svět mužský a ženský, 

a proto je předzvěstí věčného spojení mužského a ženského v Kristu (Gal 3,28). 

Manželství je zázrakem, jediným lékem i riskem darovaným ze strany Boha 

narušenému člověku. Je obrazem věčného spojení Krista a jeho církve. Manželství je 

jedinečným povoláním a cestou ke svatosti. 

A jaký byl příbeh postoje k celibátu? Helenistický svět znal dočastné formy 

celibátního života žen spojené se zasvěcením se božstvu – zřejmě nejdéle trvající 

praktikovaly vestálky (30 let). Taková zasvěcení žen měla zajišťovat přízeň božstev 

a obecný pokoj. Jinou formu celibátu praktikovali filozofové. Víme o Thaletovi, 

Platonovi, kynicích a jejich následovnících. Lišili se přísností zachovávaného celibátu, 

který trval několik měsíců nebo i celý život. Vždy byl spojen s osobním rozhodnutím 

spíše než se slibem a jeho cílem byl často klid od vnějších starostí ve prospěch věnování 

se filozofii a nazírání božského. Jejich celibát nebyl namnoze prost negativního vnímání 

těla a misogynního smýšlení. Vetšinová společnost však praktiky celibátu považovala 

za nešťastný způsob, jak naložit se životem. 

Podobný postoj k celibátu zastávala většinová společnost židovská. Primát měl 

imperativ množení (Gn 1,28), bylo třeba zachovat život na zemi, posilovat národ a dát 

možnost, aby se narodil mesiáš. Občasné výskyty celibátního života (Jer 16,2, Sd 11,39) 

proto byly vnímány jako neštěstí a nedostatek Božího požehnání. Přesto i ve Starém 

zákoně vysvítají pozitivní pohledy vzhledem k celibátu: eunuchů (Mdr 3,14), neplodné 

ženy (Iz 54,1.5), svatých válečníků (2 Sam 11,8–13) nebo těch, kdo se setkávají 

s Hospodinem (Ex 19,14n). Do větší šíře si tyto myšlenky dovolil rozvinout judaismus, 

který pro studium Zákona a modlitbu dovoloval až třicet dní bez manželského styku. 

Esejci a terapeuté, kteří se inspirovali helenistickou filozofií, pak trávili svůj život 

mnoha lety celibátního zasvěcení pro studium a modlitbu. V případě esejců byly nad to 

přítomny i eschatologické motivy, ale rovněž nenávist k ženám. 

Ježíš se k otázce celibátu staví přelomově. Velmi rozšířený názor na nesmyslnost 

celibátu posouvá dále: je nesmyslný vzhledem k nynějšímu světu, ale plný smyslu 

a plodný vzhledem k přicházejícímu království (Lk 18,29n). Sám celibátem žije a zve 

k němu i mnohé své následovníky (Mt 19,10–12). Ospravedlnění celibát nemá v sobě, 

ale ve spojení s královstvím, které již přišlo a zároveň čekáme na jeho naplnění, které je 

nadvládou Boží vůle v srdci konkrétních osob a zároveň je jím sám Pán. Z Ježíšova 
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pozvání se rozvinulo rozlišování na dvojí druh celibátu: christocentrický 

a christomorfní. 

Apoštol Pavel sám žil celibátním způsobem života – byl jím uchvácen. Všeho se 

zřekl pro Pána – včetně vyjadřování vlastní sexuality, kterou považoval za dar. Zásadní 

pro teologii celibátu je Pavlův První list Korinťanům. „Nerozdělené věnování věcem 

Pána“ v době blízké parusie, zdá se, nevyjadřují vzhledem k Ježíšovu termínu Boží 

království nic nového. Domnívám se, že vlastním přínosem této kapitoly k tématu 

celibátu je plnější chápání slovního spojení svatá tělem i duchem (v. 34). Panenství je 

symbolem zceleného člověka, který se už nebude ženit ani vdávat, ale bude povznesen 

do naprosté harmonie se svým Stvořitelem (Mt 22,30). 

 V odpovědích na otázky korintských Pavel vyslovuje také náročnou tezi: je „lépe“ 

nevstoupit do manželství. S těmito slovy se musí popasovat každý, kdo se vážně 

rozhoduje, jaky životní stav zvolí. Ukázali jsme, že tato a další Pavlova slova 

o preferenci panenství potřebují náležitý výklad, aby jím bylo dobře rozumněno. To, co 

Pavel považuje za lepší vzhledem k nastalé situaci a lepší pro něj, nemusí být lepší pro 

každého, jelikož „každý má svůj dar“ (v. 7). Bůh totiž tvoří člověka „stavově“ – 

uzpůsobeného, aby lépe dosáhl spásy v určitém stavu. V otázce stavů je proto primární 

nikoli objektivistický pohled, ale pohled osobní. Lépe dělá ten, kdo volí svůj stav ve 

shodě se svými stvořenými dispozicemi (v. 9), ne ten, kdo volí objektivně lepší. Pokud 

bychom nadřadili objektivní hledisko a domnívali se, že celibát je lepší pro všechny, 

znamenalo by to, že Bůh manželství a jeho svátost nabízí pouze jako nouzové řešení 

druhé kategorie, neboť všechny lidi tvoří k celibátu. Absurní myšlenka!  

Je pravdou, že personalistická interpretace Pavlových slov, nebyla namnoze 

k slyšení. Církevní autority ve svých traktátech De virginitate, kázáních a jiných spisech 

leckdy necitlivě nadřazovaly panenství nad manželství, opěvovaly čisté duchovno, 

pesimisticky pohlížely na ženy. Dospělo to tak daleko, že Klement Alexandrijský nebo 

synoda v Gangře museli hájit manžele proti pyšným celibátníkům a sv. Jan Zlatoústý 

bojoval proti nadutosti mnichů.  

Pro ona pesimistická stanoviska bylo třeba rehabilitovat laikát, manželství, tělesnost 

i ženu, jak jsme řekli výše. Zároveň se ukazuje, že jedině pozitivní přístup ke stvoření 

může nastolit nadčasovou a nosnou praxi celibátu. V opačném případě pohlížíme na 

manželství pouze v biologických dimenzích jako na líheň celibátníku a nových 
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křesťanu. A pakliže toto manželé zjistí, nemohou jinak, než se po čase otočit a odejít, 

díky čemuž se jejich manželství stává sekularizovaným a ateistickým.
571

     

 Pro úplnost je třeba zmínit, že Nový zákon přebíraje myšlenku zákona Starého 

představuje církev jako pannu, která bude na konci časů přivedena ke svému ženichovi 

(2 Kor 11,2). Panenství jako stav díky tomu bylo vnímáno, jako relizace této 

bezvýhradné zaměřenosti k Pánu, která zvláštním způsobem obnovuje původní integritu 

člověka, zviditelňuje přítomnost Božího království a již nyní anticipuje věčnost – proto 

není znamením, ale jednoduše stavem. Celibát pro Boží království je povolaným 

paradoxní cestou větší duchovní plodnosti procházející skrze fyzickou neplodnost. 

Z výše uvedených důvodů s důrazem na rozdíl mezi přirozeným (k němuž svou 

povahou více přináleží manželství) a nadpřirozeným (k němuž svou povahou více 

přináleží celibát) bylo panenství v dějinách vnímáno jako objektivně lepší. Dnes však 

zjišťujeme, že zmíněnou tezi je potřeba doplnit o personální hledisko: primát má 

povolání osoby nikoli objektu; maxima osobní svatosti se dospívá v osobním povolání, 

nikoli ve vysněné ideji.  

A co nového přináší křesťanský celibát vzhledem k celibátu řeckých filozofů 

a judaistických sekt? Nemůžeme říci, že novost představuje modlitba, kontemplace 

nebo služba druhým, neboť i to zmínění celibátnící znali. Celibát pro Boží království 

odlišuje od jiných forem celibátu spíš důraz – důraz na ono pro (Mt 19,12). Pro-

existence zakodovaná do křesťanského celibátu, ač někdy klopotně uváděná do praxe, je 

výrazným odlišením od jeho jinak motivovaných forem. Pro-existence, disponibilita (Zj 

14,4), trvalost (1 Tim 5,12) a racionální zvážení (Lk 14,26–33) ve společném souzvuku 

vyznačují křesťanskou praxi celibátu. Tato harmonie je možná jen v Kristu, neboť pro 

něho a v jeho síle, je celibát přijímán. Pán představuje tak velikou motivaci, že si celibát 

od dob Nového zákona nepřestává oslovovat zástupy křesťanů. 

V Kristu, který umožňuje život v manželství i v celibátu, nakonec zjišťujeme, že 

„Těm, kteří milují Boha, vše napomáhá k dobrému.“ (Řím 8,28). A proto už není 

rozhodující, zda je někdo žid nebo řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena, manžel 

nebo celibátník. Rozhodující je, že jsme všichni jedno v Kristu Ježíši (srov. Gal 3,28). 
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 Srov. „[…] řecká kultura byla v dějinách užita k hlásání křesťanství a zdá se, že její úloha již skončila. 

Podobně od příchodu Meisáše plození přenechává místo panenství. Faktem je, že kultura není 

organickým prvkem křesťanské spirituality. Jde dokonce o jistý utilitarismus, neboť církev si rozsáhle 

posluhuje kulturou pro apologické účely, pro zachycení duší. Takže jakmile kultura začne chápat, že je 

pouze tolerována jako vnější těleso, využívané podle potřeb, otočí se a odchází, takříkajíc svou cestou, a 

stává se okamžitě autonomní, sekularizovanou, ateistickou.“ EVDOKIMOV, Pavel. Žena a spása světa, 

s. 157. 
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