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Majú ženy v chráme podľa apoštola Pavla mlčať? 

 

„Ako vo všetkých zboroch svätých tak aj vo (vašich) zhromaždeniach 

ženy nech mlčia, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale majú byť poddané, ako 

aj zákon1 hovorí: Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa doma spýtajú 

vlastných mužov, lebo je neslušné, keď žena hovorí v cirkevnom 

zhromaždení“2  

Ženy v Starozákonnej a Novozákonnej Cirkvi majú svoje 

nezastupiteľné miesto. Na stránkach Biblie, ale aj v životopisoch svätých 

nachádzame množstvo bohabojných žien, ktoré sú nám príkladom pokory, 

zbožnosti, viery, odvahy a mučeníctva. Kto by nepoznal také mená ako 

Debora, Rút, Sára, Ester, Bohorodička Mária, Marta a Mária sestry 

Lazárove, Anna matka sv. Jána Krstiteľa, ženy myronosice, Lýdia, 

diakonisy: Féba, Priska, Mária, Persida3,Viera, Nádežda, Ľuba a ďalšie. Na 

stránkach Svätého Písma však nachádzame zmienky aj o životných 

partnerkách, ktoré pôsobili negatívne, pohoršujúco a bezbožne ako Jezábel, 

Herodiáda, Salome4.  

V dnešnej dobe sa dá povedať, že ženy tvoria základ cirkevnej obce a 

sú často aj hybnou silou duchovného života v rodinách, najmä keď je 

manžel pasívny v týchto otázkach. Pri vyučovaní náboženstva vypomáhajú 

                                                 
1 Odvolávanie sa na Tóru – Zákon: „Žene riekol: Veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom 
tehotenstve; v bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojim mužom, ale on bude 
vládnuť nad tebou“. (1Mjž 3, 16). 
2 1Kor 14, 34-35. 
3 Rim 16, 1-15. 
4 Ľudové príslovie, ktoré sa uchovalo v národe „kde nemôže diabol, pošle ženu“ vlastne 
hovorí o tom, že pokušiteľ pokúša človeka na zlo a hriech ako hovoria svätí otcovia, cez 
toho najbližšieho t.j. životného partnera. Pretože úder, ktorý nám pokušiteľ „uštedrí“ 
prostredníctvom blízkeho človeka je ten najneočakávanejší a najcitlivejší. Príklad 
Adama a Evy v raji je ten najlepší. Je zaujímavé, že Adam, ktorý mal napomenúť svoju 
ženu, aby nejedla plod zo stromu poznania dobra a zla to neurobil, ale dokonca sám 
jedol tento plod. Následne na to boli prarodičia vyhnaní z raja. 
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na farnostiach zväčša katechétky, ale tiež kantorky, kurátorky a ekonómky 

sú zväčša ženy. O to zvlášť treba správne pochopiť vyššie uvedené slová, 

ktoré na prvý pohľad „diskriminujú“ ženy v prvotnej Cirkvi. 

 Apoštol Pavol na iných miestach poukazuje na prorokovanie mužov 

a žien v Cirkvi1, a tiež na zrovnoprávnenie2 muža a ženy v Novozákonnej 

Cirkvi. Preto vyššie uvedené slová apoštola Pavla, ktoré vyriekol pre 

korintské ženy sa nám dnes zdajú priveľmi prísne.  

Slová, ktoré adresuje apoštol Pavol treba správne pochopiť v kontexte, 

pretože v Korinte, na kresťanskom zhromaždení nastával neporiadok pri 

bohoslužbách a bolo treba usmerniť veriacich. Aby sa všetko dialo slušne 

a po poriadku3. Vladyka Averkij4 vysvetľuje, že apoštol národov chcel 

ženy priučiť skromnosti a podriadenosti mužom. Preto im zakazoval nielen 

učiť v chráme, ale dokonca aj pýtať sa na čokoľvek v samotnom chráme. 

Z tohto usmernenia akosi vypadli nevydaté ženy a vdovy, ktoré sa doma 

nemali koho spýtať na to, čo ich ako veriace zaujímalo.  

Pravdepodobne sa tu poukazovalo na židovský zvyk, podľa ktorého sa 

ženy mohli zúčastňovať synagogálnej bohoslužby iba ako poslucháčky, čo 

vyplývalo z Tóry. Nikdy však nemohli čítať Sväté Písmo v synagóge. To 

mohol iba muž5. Je možné, že kresťanské ženy v Korinte boli „posadnuté“ 

diskutovaním, možno skákali do reči, či nemiestne komentovali isté veci 

v Cirkvi, preto apoštol Pavol pristúpil k takémuto radikálnemu usmerneniu. 

                                                 
1 1Kor 11, 4-5. 
2 „Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž ani žena, lebo 
všetci jedno ste v Christu Isusovi“ (Gal 3, 28). V židovstve mala žena druhoradú úlohu, 
pretože bola stvorená až po mužovi ako druhá. Nie div, že ranná modlitba zbožného 
žida znela takto: „Ďakujem ti Bože, že si ma nestvoril ako pohana, ako otroka, alebo 
ako ženu.“ (Pozri RADL, W., List Galaťanům, Kostelní Vydří 1999, s. 52). 
3 „Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku“( 1Kor 14, 40). 
4 АВЕРКИЙ, Т., Четвероевангелие. Москва 2003, s. 599. 
5 ORTKEMPER, F.J., První list Korinťanům. Kostelní Vydří 1999, s. 131. 
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Profesor Alexander Lopuchin1 poukazuje na to, že žena, ktorá je 

podriadená mužovi sa má tým riadiť aj počas bohoslužieb, hoci by tam 

vystupovala ako prorokyňa či učiteľka a vplývala by na všetkých 

počúvajúcich, teda aj na mužov. Žena nemá preberať úlohu učiteľa 

a predstaveného v zhromaždení a môže tam rozprávať iba vtedy, keď je jej 

to umožnené. Sv. Ján Zlatoústy2 hovorí „že muži musia byť v cirkvi 

pozorní, lebo sú povinní s dokonalou presnosťou odovzdať ženám to, čo 

počujú“ . Svätý Teofan Zatvornik3 objasňujúc slová sv. Jána Zlatoústeho 

hovorí, že chaos a neporiadok počas bohoslužieb, kde dochádzalo 

k hovoreniu rôznymi jazykmi a vyslovovaniu proroctiev, spôsobili ženy. 

Preto im zakazuje počas bohoslužieb rozprávať a dovoľuje im iba s bázňou 

počúvať. A ak náhodou niečomu neporozumejú ohľadne viery,4 majú sa na 

to spýtať doma svojich mužov. Ako udáva ctihodný Justín Popovič5 

„zneužívanie duchovných darov vedie k odsúdeniu a k pádu. Múdre 

používanie duchovných darov však vedie k oslave Boha a spaseniu ľudí. 

Každý duchovný dar máme používať s pokorou, ktorá nás zároveň 

usmerňuje“.  

Fenomén „ženského kňazstva“, ktorý máme možnosť sledovať 

v mnohých protestantských cirkvách je v rozpore s biblickým nazeraním na 

službu apoštolov a je pravdepodobne reakciou feministiek na sekularizáciu, 

inú orientáciu kňazov, pedofilné škandály kňazov a do istej miery aj 

duchovnú krízu v protestantských denomináciách. Apoštol Pavol6 dáva ešte 

jedno usmernenie ženám: „A podobne, aby sa ženy cudne a zdržanlivo 
                                                 
1 Pozri ЛОПУХИН, А., Толковая Библия, Т. 3. Петербург 1911- 1913, s. 110. 
2 Pozri PRUŽINSKÝ, Š., Listy apoštola Pavla II. Prvý list Korintským. Prešov 1984, s. 
94. 
3 Pozri ЗАТВОРНИК, Ф., Первое послание к Коринфянам. Москва 1893, s. 519-520. 
4 Pozri КАМЕНСКИЙ, Н., Толковый Алостол II. Москва 2008, s. 262.  
5 POPOVIČ, J., Tumačenje poslanica prve i druge Korinčanima svetog apostola Pavla. 
Beograd 1983, s. 202. 
6 1Tim 2, 9-15. 
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ozdobovali slušným odevom, nie umelým účesom a zlatom, perlami alebo 

drahocenným rúchom, ale dobrými skutkami, ako sa sluší na ženy, ktoré sa 

priznávajú k bohabojnosti. Žena nech sa v tichosti učí so všetkou 

poddanosťou. Nedovoľujem však žene vyučovať, alebo panovať nad 

mužom, ale aby sa ticho chovala. Adam bol totiž stvorený prvý, potom Eva. 

A nie Adam bol zvedený, ale žena bola zvedená, dopustila sa priestupku; 

bude však spasená rodením dietok, ak zotrvá vo viere, láske a posvätnej 

zdržanlivosti“.  

Gruzínskou pravoslávnou cirkvou1 bol svätej Nine udelený titul 

apoštolom rovná, pretože nemalou mierou prispela k hlásaniu kresťanskej 

viery v 4. storočí v pohanskom Gruzínsku. Vrkoč, ktorý si odrezala 

a zviazala vinič do tvaru kríža je dodnes vystavený ako relikvia 

v katedrálnom chráme v Tbilisi.  

Tento ucelený pohľad na problémy, ktoré sa odohrali v Korintskej 

cirkvi počas bohoslužieb nám pomôžu v dnešnej dobe pochopiť 

a správne usmerniť službu žien v Cirkvi. Duchovný správca farnosti je tou 

kompetentnou osobou, ktorá má vedieť správne použiť dary žien a ich 

aktivitu v prospech cirkevnej obce a jej bohoslužobného života.  
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