
Alláh nebo Hospodin?

Několik úvah nad křesťanským a 
muslimským pojetím sexuality



Římskokatolické náboženství

• Již od dob svého vzniku nepřátelský poměr k 
sexualitě

• Šesté přikázání „Nesesmilníš“ – široká škála 
zákazů a příkazů (vesměs těžké hříchy)

• Nepočestné myšlenky, žádosti a pocity. 
Nemravné pohledy, mluvení, četba, 
naslouchání nestoudným a dvojsmyslným 
řečem.



Další hříšné činnosti

• Těžce hřeší ten, kdo se vydává v nebezpečí 
hříchu neslušným tancem, představením, 
hrou, společným koupáním, nebo předčasnou 
známostí.

• Hříchem jsou také řeči, žerty a dvojsmyslné 
písně. O takových nemravných věcech se 
zásadně nikdy nemluví ani nepřemýšlí.



Nepožádáš manželky bližního svého

• Zdvojení přikázání o smilstvu

• Sexuální diskriminace – s opačným „požádáním“ 
ze strany ženy se zřejmě vůbec nepočítá. 

• Původní znění: „Nepožádáš domu bližního svého, 
aniž požádáš manželky bližního svého, ani 
služebníka jeho, ani děvky jeho, ani vola jeho, ani 
osla jeho, ani cožkoli jest bližního tvého.“

• Nyní již manželka oddělena od domu, služebníků, 
děvek, volů a oslů. 



Neposkvrněné početí

• „Ježíš je z matky zrozen, aniž by její panenství 
v nejmenším porušil.“

• Podobná záhada jako pozdější Ježíšův únik ze 
zapečetěného hrobu.

• Cizoložství – „Kdo z vás je bez hříchu, hoď po ní 
kamenem!“

• „Ani já tě neodsuzuji, Jdi a už nehřeš!“

• Marie Magdalská – bývalá prostitutka 
povýšena do nejvyšší hierarchie svatých



Technika pohlavního styku

• Povolena jen soulož tváří v tvář, žena ležící 
naznak (poloha „misionářská“)

• Těžký hřích je i homosexualita a zoofilie

• Hřích antikoncepce, povolena pouze 
periodická abstinence (!vatikánská ruleta“)

• S odmítnutím hormonální antikoncepce 
souhlasí t.č. pouze 6% katolíků

• Rozdíl mezi hormonální kontracepcí a IUD?



Vnější hříchy proti cudnosti

• Pohledy, dotyky, objímání, polibky, hovory, písně, 
čtení.

• Části lidského těla:

• Počestné: obličej, ruce, nohy

• Méně počestné: ňadra, záda, ramena, stehna

• Nepočestné: Pohlavní orgány a blízké partie

• Týká se cizího i vlastního těla

• Lehký hřích: neúmyslně, letmo, krátce, z dálky

• Těžký hřích: úmyslně, dlouze a zblízka 



Frekvence pohlavních styků

• Alfons Maria z Liguori (1696 – 1787) – dodnes 
uznávaná autorita, zpovědník, „učitel církve“.

• Čtvrtá soulož v průběhu jedné noci – může být 
už hříchem

• Sporná otázka: zda není hříchem odmítnout 
soulož tomu, kdo ji požaduje pětkrát v měsíci

• Všechno modifikováno v pozdější době –
původní Kristovo učení neobsahuje žádná 
sexuální témata



Problém kněžského celibátu

• Zaveden příkazem papeže Řehoře VII. V roce 
1074. 

• Schváleno 2. lateránským koncilem v r. 1139

• Potvrzeno koncilem tridentským (1545-63)

• Průzkum 1992: 85% katolíků je pro zrušení 
celibátu.

• Ojedinělé hlasy o zastávání kněžského úřadu 
ženami: pro římské katolíky údajně 
nepřijatelné.



Korán

• K sexualitě přátelštější a shovívavější

• Prorok Muhammad: devět legitimních 
manželek a dvě konkubíny (privilegium dané 
samotným Alláhem)

• Manželka Aiša (devítiletá) – prorok 50 let

• Odmítnutí podezření z cizoložství – musí být 
doloženo čtyřmi svědky, kdo nepředloží 
důkazy, bude zmrskán

• Předepsáno osmdesát ran bičem



Nejmilejší věci podle Koránu

• Dobré vůně, něžný sex a modlitba
• Genderová nerovnost akcentována ještě více než 

v křesťanství
• Přednost muže nejen na zemi, ale i v nebeském 

ráji
• Smyslové požitky: rajské panny nepomíjejících 

půvabů – hurisky
• Každý muslim může s nimi souložit „tak často, 

jako se ve dnech ramadánu postil a kolik dobrého 
díla vykonal..“



Anatomické přednosti hurisek

• Stále se obnovující panenství

• Černé oči, plná ňadra, budou pěkně vonět a 
budou stále mladé.

• Rozvod
• Stačí třikrát vyslovit zapuzující formuli (mezi 

nimi měsíční interval)

• Pro ženy před dalším manželstvím „čekací 
doba“- tři menstruační periody



„Dočasné manželství“

• Smlouva na dobu určitou

• Podle předem stanoveného data manželství 
automaticky skončí a žena dostane předem 
dohodnutou nezdaněnou odměnu

• Do takového svazku vstupují většinou muži, 
kteří se přechodně zdržují dlouhodobě v cizině 
a jsou tak dočasně vzdáleni od své rodiny.



ŠARÍA

• Islámský Boží zákon – soubor norem určujících 
jak být dobrým muslimem

• Představuje státní i náboženské právo

• Ramadán – povinnost půstu a sexuální 
abstinence od svítání do setmění

• Přísný zákaz soulože při menstruaci (dle Alláha 
„neduh“ nebo „vada“).

• Cudnost – obcování jen s vlastními 
manželkami a konkubínami



Polygamní manželské právo

• Dovoleny jsou maximálně čtyři zákonné 
manželky a libovolný počet konkubín

• Zákaz smíšeného manželství

• Muslimky mají striktní zákaz vstoupit do 
manželství s nemuslimem

• Muslim může uzavřít manželství s ženou 
vyznávající náboženství „lidu Knihy“ (tj. 
židovky a křesťanky)



Následky polygamie

• V poslední době se poukazuje na nepříznivé 
sociální a politické následky

• V důsledku mnohoženství mnozí mužové 
nuceně bez ženy

• Příčina revolucí a terorismu?

• Terorismus většinou pochází ze zemí s legální 
možností zákonné polygamie 




