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V KONTEXTE
BYZANTSKÝCH LITURGICKÝCH TEXTOV

Otcovia  Druhého vatikánskeho koncilu  (1962�1965) zdôraznili,  �e blaho 
loveka a�  udskej  i�  kres anskej spolo nosti úzko súvisí s� �  priaznivým stavom 

man�elského  a rodinného  spolo enstva.  Prezentova  teológiu  man�elstva  je� �  
v sú asnosti aktuálne,  lebo aj v�  sú asnosti  man�elstvo zatem uje mnoho�en� � -
stvo, neduh rozvodov, takzvaná vo ná láska a�  iné deformácie. Man�elskú lásku 
asto znesväcuje sebectvo,  pô�itkárstvo a�  nedovolené praktiky proti plodeniu. 

A mnohé iné skuto nosti vná�ajú do rodiny nemalé zmätky� 1.
Boh, ktorý je láska a stvoril loveka z�  lásky, povolal ho, aby miloval. Ke� 

stvoril mu�a a �enu, povolal ich k dôvernému spolo enstvu �ivota a�  vzájomnej 
lásky2.  Boh je autorom a celebrantom skuto ného man�elstva.  Boh ustanovil�  
man�elstvo v raji (Gn 1, 27�28)3. Mu� a �ena sú stvorení, to znamená, �e ich 
Boh chcel: na jednej strane v dokonalej rovnosti ako udské osoby, na druhej�  
strane v ich �pecifickom bytí mu�a a �eny. �By  mu�om�, �by  �enou� je dobrá� �  
a Bohom chcená skuto nos : mu� a� �  �ena majú neod ate nú dôstojnos , ktorú� � �  
dostávajú priamo od Boha, svojho Stvorite a. Mu� a�  �ena sú s rovnakou dôstoj-
nos ou stvorení na Bo�í obraz. Vo svojom �by  mu�om� a� �  �by  �enou� odzr� -
kad ujú múdros  a� �  dobrotu Stvorite a.�

1 Gaudium et  spes,  in:  Dokumenty  Druhého  vatikánskeho  koncilu,  Trnava  2008,  l.  47;�  
M. REMBIERZ, Egzystencjalne i aksjologiczne do wiadczenie domu rodzinnego� , in: Kultura dnia  
codziennego i wi tecznego w� �  rodzinie, red. L. DYCZEWSKI I D. WADOWSKI, Lublin 1998, 41�57; 
M. REMBIERZ,  Rodzina i dziecko � mi dzy sfer  publiczn  a� � �  prywatn�, in:  Czy potrzebna jest  

w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opieku czego?�  red. B. CZECH, Katowice 1997, 477�518.
2 Kompendium Katechizmu Katolíckej Cirkvi, Trnava 2006, l. 337.�
3 C.A. CALIVAS, �ycie sakramentalne, in: K. LE NIEWSKI� , J. LE NIEWSKA� , Prawos awie� , Lu-

blin 1999, 198.
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Man�elstvo v Biblii

Kniha Genezis  obsahuje tvrdenie,  ktoré  nepozná nijaký antropogenetický 
mýtus, �e Boh stvoril loveka ako pohlavného. �Na Bo�í obraz ho ( loveka)� �  
stvoril Boh, ako mu�a a �enu ich stvoril� (Gn 1, 27). �Toto je zoznam Adamov-
ho potomstva:  Ke  Boh stvoril  Adama,  urobil  ho  na  Bo�iu  podobu,  mu�a�  
a �enu ich stvoril, po�ehnal ich a dal im meno lovek, ke  boli stvorení� (� � adam, 
nie adamim ( udia) � Gn 5, 1�2). Najprv je re  o� �  stvorení loveka (hebr. � adam), 
a a� potom po sformovaní �eny sa dokonáva rozlí�enie na mu�a (hebr. i�) a �enu 
(hebr. i�a).

Na po iatku vznikol lovek nejako v� �  dvoch polovinách, udské bytie nie sú�  
dvaja jedinci, ale mu� a �ena, ktorí vytvárajú loveka (hebr. adama). lovek je� �  
obrazom Boha vo svojej personálnosti a sociálnosti. Bez oh adu na pohlavie�  
lovek je udskou osobou.� �

Niektorí Otcovia  Cirkvi (Origenes, sv. Gregor Nyský,  skorý sv. Augustín, 
Dionýz Areopagita,  Ján Scotus Eriugena) ovplyvnení platonizmom, ktorý bol 
cudzí biblickému zjaveniu, nazna ovali, ako keby pohlavnos  loveka sa obja� � � -
vila  a�  po prvotnom hriechu,  i�e  ako  trestná degradácia  loveka  na  úrovni� �  
zvieracieho sveta.  Prvotne mal pod a nich existova  lovek vo v�eobecnosti,� � �  
i�e adam, ktorý sa mal rozmno�ova  intelektuálnym, duchovným spôsobom.� �  

Takým prvým potomkom mala by  Eva, ktorá bola stvorená z�  Adama (1 Kor 11, 
7�10). Pohlavnos  sa mala sformova  a� vtedy, ke  spoznali, �e �sú nahí� (lat.� � �  
cumque cognovissent esse se nudos, Gn 3, 7). Rozmno�ovanie loveka materiál� -
nym a biologickým spôsobom bolo pova�ované za úpadok a trest  za hriech. 
Kristus, nadväzujúc do textov o stvorení loveka, ukazuje pohlavie loveka ako� �  
jednu  zo  základných  �truktúr  ekonómie  nebeského  Otca:  �On  odpovedal: 
�Ne ítali ste, �e Stvorite  ich od po iatku ako mu�a a� � �  �enu stvoril� (Mt 19, 3�4, 
porov. Gn 1, 27; 2, 24).

Pohlavie slú�i na prokreáciu. U loveka má pohlavie personalistické rozme� -
ry. Obohacuje bytie loveka, slú�i jeho existencii, stáva sa jednou zo základ� -
ných tém psychického a duchovného �ivota. Podstata love enstva a� �  osoby je 
v ka�dom pohlaví tá istá. Pohlavie je nielen nie ím biologickým, ale aj prozo� -
poickým.

Kniha Genezis nám opisuje teológiu man�elstva. Mu� a �ena boli stvorení 
pre personálnu reláciu, jeden pre druhého, ako negácia samoty, pre vzájomnú 
pomoc (hebr.  ezer, Gn 2, 18, Katechizmus KC 371�373). Kres anská teológia�  
(tak u ili  �idovskí k azi)  kon�tatuje,  �e man�elstvo pochádza  z� �  Bo�ej  vôle. 
Man�elstvo je osobným a medziosobným dielom. Konkrétny fakt man�elstva je 
nielen dielom prirodzenosti,  ale aj rozumu, lásky,  slobody,  h adania.  �Vtedy�  
Adam povedal: �Toto je teraz kos  z�  mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto 
sa  bude vola  mu�ena,  lebo je vzatá z�  mu�a�. Preto mu� opustí svojho otca 
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i svoju matku a prilipne k svojej man�elke a budú jedným telom� (Gn 2, 23�
24).  Na po iatku  sa  vyskytujú  tvoriace mená: adam-mu�,  adam-�ena,  love� � -
k-mu�, lovek-�ena (Gn 2, 19�25; 1, 27�28). Meno adam dal Boh obidvom (Gn�  
5, 2). asom �ena dostane vlastné meno: �Eva� (hebr. � Hawwah od hijjah � po-
voláva  k�  �ivotu). �Mu� dal svojej �ene meno Eva, lebo ona sa stala matkou 
v�etkých �ijúcich� (Gn 3, 20). Adam znamená loveka zo zeme (hebr. � adamah). 
Ako vlastné meno sa objavuje v neskor�ích textoch (Gn 4, 25; 5, 1�3). Ka�dý 
po iatok je zahalený tajomstvom. Stvorenie loveka v� �  jahvistickom jazyku sa 
prezentuje motívom man�elstva. �Mu� sa spája so svojou �enou (nie s hocija-
kou �enou), stávajú sa jedným telom� (Gn 2, 24; porov. 1, 27; 3, 12; 5, 1�2). 
Jedno telo znamená jeden �ijúci lovek. �A tak u� nie sú dvaja, ale jedno telo��  
(Mk 10, 8; KKC 372). Kristus sa vrátil k monogamii: �Ale od po iatku to tak�  
nebolo�. Biblia vysvet uje monogamiu jednotou Stvorite a a� �  stvorením oboch 
pohlaví4. Man�elstvo tvorí  anthropogenesis continua. �Ale Boh ich stvoril od 
po iatku stvorenia ako mu�a a�  �enu. Preto mu� opustí svojho otca i matku a pri-
púta sa k svojej man�elke a budú dvaja v jednom tele. A tak u� nie sú dvaja, ale 
jedno telo.  o teda Boh spojil,  nech lovek nerozlu uje� (Mk 10, 6�9). Telo� � �  
(hebr.  ba�ar,  gr.  sarx,  soma)  znamená  nielen  �ijúceho loveka,  ale  i�  udské�  
spolo enstvo.  lovek  ako rodina  je  plným podobenstvom Boha:  �Na  Bo�ie� �  
podobenstvo stvoril ich ako udí� (Gn 5, 1�2; porov. 1, 27). Rodina má prozo� -
poický obraz Boha. �Boh ich po�ehnal a povedal im: Plo te a�  mno�te sa a napl-
te zem! Podma te si ju a� �  panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad 

v�etkou zverou, o sa hýbe na zemi� (Gn 1, 28)! V�  rodine sa ukazuje obraz Svä-
tej Trojice. Man�elstvo prechádza do rodiny v aka potomstvu. ��ena bola vzatá�  
z mu�a� (Gn 2, 23).  �Získala  som, hovorí Eva, loveka od Boha� (Gn 4, 1;�  
porov.  30, 20). Pomoc (hebr.  ezer,  lat.  audiutorium Gn 2, 18) sa interpretuje 
v �ir�om kontexte, je to nielen biologická kontinuácia udstva. Pomoc je oboha� -
tením celej udskej existencie. Rodina je obrazom záhrady Eden. V�  prvej rodine 
vystúpili udalosti spásy z protoevanjelia: �Nepriate stvo ustanovujem medzi te� -
bou a �enou,  medzi  tvojím potomstvom a jej  potomstvom,  ono  ti  roz�liape 
hlavu  a ty mu  zraní� pätu� (Gn 3,  15).  História  prvej  rodiny je archetypom 
a proroctvom pre celú rodinu5.

Feminizmus

Feminizmus (nadväzujúc na Simone de Beauvoir  �  Le deuxieme sexe) od 
roku 1960 sa rozvíja v USA a v Západnej Európe. Pod a nich Boh nie je pod a� �  
obrazu loveka.  Nie je ani mu�,  ani �ena.  Boh je istý duch,  v� �  ktorom niet 

4 Porov. Kompendium Katechizmu Katolíckej Cirkvi, l. 339.�
5 S.C. BARTNIK, Dogmatyka katolicka, Lublin 1999, 311�319.
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miesta pre rozdielnos  pohlaví. Ale dokonalosti mu�a a�  �eny odzrkad ujú nie o� �  
z nekone nej dokonalosti Boha: sú to dokonalosti matky (Iz 49, 14�15; 66, 13;�  
� 131, 2�3) a dokonalosti otca a man�ela (Oz 11, 1�4; Jer 3, 4�19).

Feminizmus  sa  spájal s hnutím emancipácie,  s bojom o zrovnoprávnenie 
�ien.  Feministická  interpretácia  vyrastá  z reakcie  proti  tradi nému  judaizmu�  
a kres anstvu. � Umiernený feminizmus vystupuje proti patriarchálnemu systému 
v Biblii. oko vek v� �  Biblii je povedané o Adamovi ako o mu�ovi, týka sa aj 
Evy ako �eny (Gn 1,  27; 2,  23).  Genéza mu�a by potom mala by  od Evy.�  
V nábo�enskom jazyku sa má vypusti  mu�ský a�  �enský rod. Tento smer hlása, 
�e ke  �eny budú ma  na zemi nadvládu alebo rovnoprávnos , nastane na zemi� � �  
raj, demokracia, sloboda, spravodlivos . � Extrémny feminizmus hlása primát �en-
ského sveta. Tu sa kon�tatuje, �e prvotný hriech spo íva na tom, �e mu�ský svet�  
ovládol �enský. �On bude panova  na tebou� (Gn 3, 16) sa vysvet uje, �e �ona� �  
(�ena)� bude panova  nad tebou. Vykúpenie spo íva na vyslobodení �ien. Boh� �  
sa má predstavova  ako �enskos , nemáme potom Boha Otca, ale Bohy u Mat� � � -
ku, nie Bo�ieho Syna, ale dcéru Bohyne6.

Man�elstvo a katolícka doktrína

Je�i� Kristus nielen znova nasto uje prvotný poriadok oh adom man�elstva,� �  
ale dáva aj milos  �i  man�elstvo v� �  novej hodnosti sviatosti, ktorá je znakom 
jeho lásky �enícha k Cirkvi7. Apo�tol Pavol opisuje tajomstvo man�elstvo tými-
to slovami: «Mu�i, milujte man�elky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samé-
ho vydal za u... Preto mu� zanechá otca i�  matku a pripúta sa k svojej man�elke 
a budú dvaja v jednom tele.  Toto tajomstvo je ve ké;  ja  hovorím o�  Kristovi 
a Cirkvi» (porov. Ef 5, 25�33).

Man�elskú zmluvu, ktorou mu� a �ena vytvárajú medzi sebou celo�ivotné 
spolo enstvo,  zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro man�elov a�  na 
plodenie a výchovu detí,  pový�il  Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnos� 
sviatosti.  Pod a  latinskej  tradície  si  man�elia  ako  vysluhovatelia  Kristovej�  
milosti navzájom ude ujú sviatos  man�elstva, �e pred Cirkvou vyjadria  svoj� �  
súhlas. Na Východe sú svedkami prejavenia vzájomného súhlasu man�elov bis-
kupi a k azi, ale pre platnos  man�elstva je potrebné ich po�ehnanie� � 8.

Man�elstvo pochádza z ustanovenia Stvorite a, je zväzkom medzi mu�om�  
a �enou (nemô�e by  uzatvorené medzi  osobami toho istého pohlavia,  je to�  
monogamický zväzok).  Matériou nie je udské telo. Skuto nos  mu�a a� � �  �eny 
vytvárajú man�elstvo. Bli��ou matériou sú vlastnosti, ktoré sa týkajú man�el-

6 S.C. BARTNIK, Dogmatyka katolicka, 311�319.
7 Kompendium Katechizmu Katolíckej Cirkvi, l. 341.�
8 Katechizmus Katolíckej Cirkvi, l. 1601�1666.�
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ského �ivota. Z cirkevnej stránky kandidáti na man�elstvo musia by  pokrstení,�  
musia chcie  prija  man�elstvo. Formálnou prí inou je vzájomná zhoda, ktorá� � �  
sa vyjadruje navonok. V katolíckej dogmatike sa diskutuje, kto vysluhuje man-
�elstvo.  Jedni tvrdia,  �e je  to Cirkev a druhí  kon�tatujú,  �e  sú to man�elia. 
Zále�í od toho, i tajomstvo man�elstva chápame ako sakralizáciu prirodzenej�  
in�titúcie v Kristovi (Ef 5, 31�32), alebo i je v�  kres antve dielom Bo�ej milos� -
ti. Tie� mô�eme poveda , �e vysluhovate mi sú man�elia, ale v� �  lone Cirkvi. Zá-
kladným cie om man�elstva  je  spolo né dobro man�elov.  Dal�ím cie om je� � �  
plodenie a výchova detí (Gn 2, 24; Mt 19, 6; Ef 5, 25�31)9. U pravoslávnych 
kres anov je k az «vysluhovate om» man�elstva� � � 10.

Sväté tajomstvo korunovania

Man�elstvo kres anov je vo svojej vonkaj�ej forme podobné iným man�els� -
tvám. No v kres anskom man�elstve dve osoby (mu� a�  �ena) nadväzujú spolo�-
ne neoby ajný vz ah so zm tvychvstalým a� � 	  kra ujúcim Kristom. V�  man�elstve 
kres anskí man�elia objavujú, �e skuto ná láska je ukri�ovanou láskou. Láska� �  
Svätej Trojice obnovuje man�elskú lásku. Vtelená láska, Kristus, obohacuje ich 
osobovú lásku. Man�elstvo je nie o viac ako spolo enské a� �  nábo�enské potvr-
denie biologickej skuto nosti.�

Význam man�elstva  ako  sviatosti  sa  dá  pochopi  vo  vz ahu  k� �  Bo�skej 
eucharistickej liturgii. Pri slávení man�elstva nachádzame tie isté prvky ako pri 
slávení tajomstva krstu a eucharistie: obetovanie, anamnéza (pamiatka � v a né� �  
spomínanie Bo�ích zázrakov vo i man�elstvu), epikléza (privolávanie Svätého�  
Ducha,  aby uskuto nil to,  o kon�tatuje anamnéza) a� �  spolo enstvo (spolo ná� �  
ú as  man�elského páru na  �ivote Krá ovstva).  Sviatosti  otvárajú pred nami� � �  
cestu do nebeského krá ovstva� 11.

Po as Eucharistie Cirkev obetuje Bohu chlieb a�  víno; po as slávenia man� -
�elstva Cirkev obetuje Bohu snúbenicu a snúbenca a oni sa obetujú sebe navzá-
jom a spolo ne sa obetujú Bohu. Túto skuto nos  vyjadruje s ub vernosti a� � � �  celý 
obrad zasnúbenia, ke  si snúbenci vymie ajú prstene ako znak tejto vernosti� � 12. 
V byzantských liturgických textoch symbolika prste a sa vyjadruje v�  nasledujú-
cej modlitbe obradu zasnúbenia: �� Bol to prste , ktorým sa odovzdala moc�  
Jozefovi v Egypte, bol to prste , v aka ktorému sa preslávil Daniel v� �  babylon-
skej krajine,  bol to prste , ktorý ukázal Tamarinu pravdu, bo to prste , ktorý� �  
sved il o�  tom, �e ná� nebeský Otec preukázal z utovanie svojmu synovi, ke� � 

9 S.C. BARTNIK, Sakramentologia spo eczna� , Lublin 2000, 455�460.
10 J. MEYENDOFF, Ma e stwo w�� �  prawos awiu� , Lublin 1995, 29.
11 Katechizm Ko cio a Prawos awnego� � � , Kraków 2001, 375.
12 Tam�e, 376.
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povedal: �dajte mu prste  na pravicu a�  zabite vyk mené te a! Jedzme a	 �  vese me�  
sa! � Ty, Vládca, aj teraz ude  svoje nebeské po�ehnanie tomuto odovzdaniu�  
prste ov a�  nech tvoj anjel krá a pred nimi po v�etky dni ich �ivota�� 13.

Po as slávenia eucharistie je anamnéza sprítom ovaním ve kého spásneho� � �  
Kristovho diela.  Po as slávenia man�elstva je anamnéza pripomínaním si zá� -
zrakov, ktoré Boh uskuto nil pre sväté man�elstvá, ktoré od Abraháma a�  Sáry a� 
po Joachima a Annu pripravili narodenie Panny Márie, skrze ktorú pri�iel k nám 
Bo�í Syn. Je to tie� spomienka na zasnúbenie Krista a Cirkvi, mystickej jednoty 
mu�a a �eny. Je to tie� spomienka na svadbu v Káne Galilejskej, kde Kristus 
uskuto nil svoj prvý zázrak. Boh sa stal lovekom, aby v�etko premenil� � 14.

V obrade korunovania sa k az nahlas modlí túto modlitbu: �Pre istý Bo�e� �  
a Tvorca v�etkého, pre svoju lásku k lovekovi si premenil rebro praotca Adama�  
na �enu, po�ehnal si ich a povedal si: �Plo te a�  mno�te sa a podma te si zem�.�  
Skrze man�elský zväzok si  obidvoch urobil  jedným údom,  ve  práve preto�  
� lovek opustí svojho otca i�  matku a pripúta sa k svojej man�elke a budú dvaja 
jedným telom� a � o Boh spojil, nech lovek nerozlu uje�. Ty si po�ehnal svoj� � � -
ho slu�obníka Abraháma, otvoril si lono Sáry a jeho si urobil otcom mno�stva 
národov. Ty si Rebeke daroval Izáka a po�ehnal si ich potomstvo. Ty si Ráchel 
zjednotil s Jakubom a vyviedol si z neho dvanástich patriarchov.  Ty si spojil 
man�elským zväzkom Jozefa a Asenetu a daroval si im ovocie plodenia, Efrai-
ma a Manassesa. Ty si prijal Zachariá�a a Al�betu a ich die a si ustanovil za�  
Predchodcu. Ty si spôsobil, aby z kore a Jesseho pod a tela vyrástla v�dy Pan� � -
na, z nej si prijal telo a narodil si sa na spásu udského rodu. Ty si pre svoj ne� -
výslovný dar a ve kú dobrotu pri�iel do Kány Galilejskej a�  po�ehnal tamoj�ie 
man�elstvo,  aby  si  zjavil,  �e  tvojou  vô ou  je  zákonný  man�elský  zväzok�  
a v om plodenie detí�� 15

Po as slávenia eucharistie epikléza je prosbou k�  Otcovi o zoslanie Svätého 
Ducha na chlieb a víno, aby Svätý Duch ich premenil na telo a krv Je�i�a Krista. 
Epikléza pri slávení man�elstva je prosbou k Otcovi o zoslanie Svätého Ducha 
na mu�a a �enu, aby ich korunoval chválou a dôstojnos ou (tu vkladá k az koru� � -
ny alebo vence na ich hlavy), aby ich premenil na �ivý úd Kristovho tela. Svätý 
Duch prichádza, korunuje ich lásku, aby ich pripútal k Bo�ej láske. Svätý Duch 
umo� uje man�elom, aby sa stali Bo�ím obrazom, aby dvaja sa stali jedným� 16.

Po korunovaní nastáva výbuch radosti,  ktorý sa  vyjadruje  akoby v tanci 
okolo evanjeliára, ktorý predstavuje Krista, pri ktorých sa privoláva Izaiá�a a sv. 
mu eníkov. Izaiá� sa má te�i , lebo jeho proroctvo sa naplnilo v� �  Panne. Aj nový 

13 Malý trebník I, Pre�ov 2006, 60�61.
14 Katechizm Ko cio a Prawos awnego� � � , 376.
15 Malý trebník I, 66�67.
16 Katechizm Ko cio a Prawos awnego� � � , 376�377.



Reflexia nad kres anským man�elstvom� 249

man�elský  pár  bol  korunovaný a posvätený a prijal  Bo�ie  Slovo,  Emanuela 
a stal sa malou Cirkvou: �Izaiá�, plesaj (csl.  Isaie likuj17)! Panna v lone nosila 
a porodila Syna, Emanuela, Boha i loveka, jeho meno je Východ. Ke  ho ve� � -
lebíme, Pannu oslavujeme�18. Vzývajú sa mu eníci, aby pomohli mladoman�e� -
lom dobre obstá  v�  zápase, ktorý bude korunovaný na konci ich �ivota. Man-
�elstvo  sa  porovnáva  s mu eníctvom:  �Svätí  mu eníci,  dobre  ste  zápasili� �  
a získali ste veniec ví azstva. Modlite sa k�  Pánovi, aby sa zmiloval nad na�imi 
du�ami. Sláva tebe, Kriste Bo�e,  chvála  apo�tolov,  jasanie mu eníkov� 19,  ktorí 
hlásali jednopodstatnú Trojicu�20.

Eucharistia  vovádza  do  spolo enstva,  podobne  man�elstvo.  Mu�  a�  �ena 
zjednotení Svätým Duchom, zjednocujú sa v Kristovi, stávajú sa spolo ne len� � -
mi Kristovho tela,  do ktorého sú v lenení eucharistickým prijímaním.  Obrad�  
man�elstva s prijímaním vopred posvätených darov sa praktizoval na kres an� -
skom Východe do 15. storo ia. Man�elia tým, �e ka�dú nede u prijímajú eucha� � -
ristiu, realizujú cie  man�elstva � je to vstup celej budúcej rodiny do Kristovho�  
tajomstva lásky.  Láska je tvoriaca a jednota  mu�a a �eny vovádza skrze ich 
lásku k po atiu a�  narodeniu detí, kde Boh je Stvorite om. Deti sú Bo�ím po�eh� -
naním a o tento dar sa vrúcne prosí po as slávenia man�elstva� 21. Sviatos  man� -
�elstva je zalo�ením domácej Cirkvi. Svätý Duch posväcuje sviatos ou man� -
�elstva man�elskú lásku: �� daruj týmto slu�obníkom� pokojný a dlhý �ivot, 
miernos , vzájomnú lásku vo zväzku pokoja, dlhoveké potomstvo, láskavos  vo� �  
vz ahu k�  de om a�  nevädnúci veniec slávy.  Uznaj ich za hodných vidie  deti�  
svojich detí, zachovaj ich lô�ko bezpe né pred úkladmi a�  daruj im nebeskú rosu 
zhora i pozemskú hojnos . Napl  ich príbytky p�enicou, vínom, olejom a� �  ka�-
dým dobrom, aby dávali aj núdznym�22

Cirkev  pripravuje Bo�ské dary pre vykúpenie a po�ehnanie man�elského 
páru. Kristus nám dal tieto Dary a on sám je v nich prítomný. Kristus pri�iel do 
Kány na svadbu, aby priniesol plnos  pokoja, jednoty: �Pane, Bo�e ná�, vo svo� -
jom spasite nom pláne si uznal za vhodné ukáza  svojím príchodom do galilej� � -
skej Kány, �e man�elstvo je hodne úcty� Bo�e, Bo�e ná�, ty si pri�iel do gali-
lejskej  Kány  a po�ehnal  si  tamoj�ie  man�elstvo.  Po�ehnaj  aj  týchto svojich 
slu�obníkov, ktorí z tvojej prozrete nosti vstúpili do man�elského spolo enstva�� � 23 
Ke  sa v�  man�elstve �ena a mu� stávajú jedným telom, a ke  sú sú asne údmi� �  

17 Euchologion ili trebnik, �ovkva 1926, 57.
18 Malý trebník I, 77.
19 Svjatii mu enicy, i�e dobri stradav�ii i�  vin av�iisja, molitesja ko Hospodu, spastisja du�am�  

na�im. Porov. Euchologion ili trebnik, 57.
20 Malý trebník I, 77.
21 Katechizm Ko cio a Prawos awnego� � � , 377�378.
22 Malý trebník I, 67�68 (�daruj im plod lona i ochotu prija  detí).�
23 Tam�e, 74;78.
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Kristovho tela, tak ich zväzok spe a uje Svätý Duch, ktorý �ije v� �  ka�dom z nich. 
Eucharistia ich iní údmi Kristovho tela.�

Zväzok medzi man�elstvom a Eucharistiou vidíme u� v rozprávaní o svadbe 
v Káne: �Na tretí de  bola svadba v�  Káne Galilejskej a bola tam aj Je�i�ova 
matka. Na svadbu pozvali aj Je�i�a a jeho u eníkov. Ke  sa minulo víno, pove� � -
dala Je�i�ovi jeho matka: Nemajú vína. Je�i� jej odpovedal: o m a a� �  teba do 
toho, �ena? E�te nepri�la moja hodina. Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: 
Urobte v�etko,  o vám povie! Pod a �idovských predpisov o� �  o is ovaní tam� �  
stálo �es  kamenných nádob na vodu, ka�dá na dve i tri miery. Je�i� povedal� �  
obsluhujúcim: Napl te nádoby vodou! A�  naplnili ich a� po okraj. Potom im po-
vedal: Teraz na rite a�  zaneste starej�iemu! A oni zaniesli. Ke  starej�í ochutnal�  
vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkia  je, no obsluhujúci, o naberali vodu, to� �  
vedeli.  Zavolal si �enícha a povedal mu: Ka�dý lovek podáva najprv dobré�  
víno a potom, ke  si hostia vypijú, hor�ie. Ty si v�ak zachoval dobré víno a��  
doteraz. Tento za iatok svojich znamení urobil Je�i� v�  Káne Galilejskej a zjavil 
svoju slávu. A jeho u eníci v�  neho uverili (Jn 2, 1�11).

Toto ítanie nachádzame tie� v�  obrade korunovania. Ako sa voda premie a na�  
víno, tak sa premie a hrie�ny �ivot loveka v aka Kristovej prítomnosti na novú� � �  
skuto nos  Krá ovstva. Ranokres anskí spisovatelia uznávali platnos  civilného� � � � �  
man�elstva a tvrdili, �e Eucharistia mu dáva zvlá�tny kres anský význam� .

Pod a  Tertuliána  je  man�elstvo  ustanovené  Cirkvou,  potvrdené  obetou�  
(eucharistiou),  spe atené po�ehnaním a�  zapísané anjelmi.  Civilné uzatvorenie 
man�elstva kres anskí man�elia doplnili ú as ou na nede nej liturgii a� � � �  v spolo�-
nosti  lokálnej  cirkvi  prijali  biskupské po�ehnanie.  Ich  civilné �áno�  získalo 
sviatostnú moc. V Kristovi sa man�elstvo stalo ve ným spolo enstvom. Sv. Ig� � -
nác Antiochijský napísal, �e uzatvárajúc man�elský zväzok, man�elia musia by� 
zjednotení so súhlasom biskupa, aby man�elstvo sa mohlo zhodova  s�  úmyslom 
Pána a nie pod a udskej �iadosti. Samotná eucharistia je svadobným sviatkom.� �

V prvotnej Cirkvi sa krst ude oval po as Bo�skej liturgie, podobne aj sväte� � -
nia diakona, presbytera a biskupa. Niekedy aj man�elstvo sa ude ovalo po as� �  
slávenia Eucharistie. Cirkev a� do 9. storo ia nepoznala �peciálny obrad man� -
�elstva mimo liturgie. Mnohokrát po prijatí civilného man�elstva sa kres anský�  
pár zú astnil na liturgii a�  prijal Eucharistiu. Od 4. storo ia  korunovanie bolo�  
sú as ou eucharistickej liturgie. Pod a sv. Jána Zlatoústeho koruny symbolizujú� � �  
ví azstvo nad vá� ami,  lebo kres anské man�elstvo,  sviatos  ve nosti, nie je� � � � �  
uzatvárané pod a tela.�

Uzatváranie druhého man�elstva nie je také slávnostné, ako to vyjadruje ob-
sah liturgických textov: �� a svojim slu�obníkom odpus  neprávos . Pôvodca� �  
a Tvorca, ty pozná� slabos  udskej prirodzenosti. � � Povolaj ich k pokániu� Ty 
si  odpustil  neviestke Rachabe a prijal si  mýtnikovo pokánie� Zjedno  ich�  
spolo nou  láskou,  daruj  im pokánie,  aké za�il  mýtnik,  slzy,  aké prelievala�  
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smilnica�� V druhej modlitbe k az hovorí túto modlitbu� : �� O is  svojich� �  
slu�obníkov od neprávostí, lebo nie sú schopní zná�a  námahu a�  archu d a ani� �  
telesnú tú�bu, a tak vstupujú do druhého man�elského spolo enstva, ako si to�  
uzákonil skrze apo�tola Pavla, svoju vyvolenú nádobu, ke  si kvôli nám, poní� -
�eným povedal: �Lep�ie je o�eni  sa v�  Pánovi, ako horie���24

O tom, �e man�elstvo je úzko spojené s Eucharistiou, sved ia mnohé skuto� �-
nosti. Ako bo�ská liturgia, tak korunovanie man�elov obsahuje slová �Po�ehnané 
krá ovstvo Otca i�  Syna i Svätého Ducha teraz i v�dycky i na veky vekov. Amen�. 
Prijímanie po�ehnaného vína z a�e predchádza modlitba �Ot e ná��. Eucharistia� �  
je opravdivou pe a ou krstu. Spájanie man�elstva a� �  Eucharistie je charakteristic-
kým znakom byzantskej teológie. Veríme, �e aj v sú asnej dobe kres anskí man� � -
�elia svojím zbo�ným eucharistickým prijímaním sa otvoria Bo�ej láske, naplnia 
sa láskou k Bohu, k sebe navzájom a k druhým bratom a sestrám25.

Kres anská rodina sa volá domácou cirkvou preto, lebo v�  rodine sa uskuto�-
uje a�  prejavuje sa  spolo enstvo a�  rodinná  povaha Cirkvi ako Bo�ej rodiny. 

Ka�dý len vykonáva krstné k azstvo a� �  prispieva k tomu, aby sa rodina stala 
spolo enstvom  milosti  a�  modlitby,  �kolou  udských  a�  kres anských  ností� �  
a miestom prvého ohlasovania viery de om� 26.

Reflexion über die Ehe im Kontext
der byzantinisch liturgischen Texte

Zusammenfassung

In dem Artikel präsentieren wir im Kontext der byzantinischen Texte, dass 
die Ehe, die Vereinigung des Mannes und der Frau, ein Geheimnis ist, das nach 
dem Apostel Paulus auf das Geheimnis der Vereinigung Christi mit der Kirche 
zurückzuführen ist: So beinhaltet auch die Eheschließung, die von Anfang an 
mit der Eucharistie verbunden war, nicht nur den Segen zum Miteinander von 
Mann und Frau, sondern ordnet sie auch ein in ein Leben in Christus. Indem 
sich der Mensch seinem Partner schenkt und diesen mit all seinen Schwächen 
akzeptiert, nimmt er �ein Kreuz auf sich�. Aus diesem Grund verbindet die by-
zantinische Kirche im Gottesdienst bei der Eheschließung das Sakrament mit ei-
nem Hinweis auf das Martyrium. Darauf weist das Lied: �Heilige Märtyrer, die 
ihr herrlich gerungen habt und gekrönt seid (�)�, wie auch die Benutzung von 

24 Malý trebník I, 81�88.
25 J. MEYENDORFF, Ma e stwo w�� �  prawos awiu� , Lublin 1995, 13�50.
26 Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi, l. 350.�
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Kronen bzw. Kränzen hin. Das Sakrament der Ehe ist im byzantinischen Ritus 
die Ehekrönung: �Gekrönt wird der Knecht Gottes N. N. durch die Magd Gottes 
N. N. im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Gekrönt wird die Magd Gottes N. N. durch den Knecht Gottes N. N. im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, unser Gott, 
mit Herrlichkeit und Ehre kröne sie�.

Die Ehe zwischen Mann und Frau gleicht der mystischen Verbindung Chris-
ti mit der Kirche, und es ist ein großes Geheimnis. Im Christentum wird die Fa-
milie eine �kleine Kirche� genannt. Im Sakrament der  Ehe die Kirche segnet 
das Brautpaar für sein gemeinsames Leben und für die Geburt und Erziehung 
der Kinder.


