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Abstrakt: Zámerom tohto príspevku je poukázať na rozmanitú a bohatú symboliku ukrytú 

v jednotlivých krokoch a zvykoch ortodoxných židovských zásnub a svadby v komunite 

aškenázskych a sefardských židov. Práca pojednáva predovšetkým o vplyve starozákonných 

nariadení a predpisov (porov. Talmud) na formovanie príprav na manželstvo, rodinný život 

i výchovu detí. V príspevku boli použité poznatky starovekej židovskej múdrosti ale 

i židovské legendy, ako aj poznatky z minulých storočí, ktoré boli porovnané s modernými 

zisteniami zo súčasnosti (porov. ŽNO - tzn. kehila Prešov a kehila Žilina). 

 

Kľúčové slová: Židia. Aškenázim. Sefardim. Zásnubné zvyky. Svadobné zvyky. 

Symbolika. 

 

Abstract: The aim of this paper is to highlight the diversity and richness of the symbolism 

hidden in the steps and habits of the orthodox Jewish wedding and engagement in the 

community of Ashkenazi and Sephardic Jews. The work deals mainly on the impact of Old 

Testament rules and regulations (cf. Talmud) for forming the preparation for marriage, family 

life and raising children. In the contribution there will be used the knowledge of ancient 

Jewish wisdom but also Jewish legends, as well as knowledge of past centuries, which were 

compared with modern findings from the present (cf. Kehila Prešov and Kehila Žilina) 

. 

Key words: The Jews. Ashkenazim. Sephardim. Betrothal habits. Wedding habits. 
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Čas hľadania „spriaznenej duše“ 

Poďme sa spolu pozrieť na spôsob hľadania vhodného životného partnera pre veriaceho 

žida/ židovku. Výber vhodného životného partnera - šidduch (hebr. דִׁש  nie je založený - (ךּו

čisto na fyzickej kráse. Príbuzní mladíka, či devy alebo ich dôverní priatelia dohodnú 

vzájomné stretie s vhodným človekom, aby zistili, či sa títo k sebe hodia. Neraz to môže byť aj 

dohadzovač (šadchen), ktorý mladým takto pomáha. V židovskej komunite je dohadzovač 

váženým človekom, ba neraz je ním sám rabín.
1
 Za prvého biblického sprostredkovateľa/ 

dohadzovača sa považuje Abrahámov sluha, ktorého Abrahám poveril úlohou nájsť vhodnú 

manželku pre jeho syna Izáka (porov. Gn 24, 4). 

Takéto stretnutie, či „rande“ (nie však osamote) je zamerané predovšetkým na rozhovor 

o záležitostiach dôležitých pre manželstvo, ale tiež je to bežná konverzácia. Talmud zároveň 

tvrdí, že dvojica by mala byť pre seba navzájom príťažlivá.
2
 Vo veľkej miere to zaručuje, 

že výber životného partnera bude založený na rozume a cite a nie výlučne na telesnej túžbe.
3
 

Jedno z nariadení, ktoré museli židia dodržiavať, bola micva
4
 – príkaz mať deti. Jarmila 

Drozdíková vo svojej knihe Základy judaizmu uvádza: „Judaizmus nepovažuje sexuálny život 

za ústupok telu a nerobí z tela nepriateľa spirituality.“
5
 Naopak, rodina je pre židov 

posvätná. Z toho dôvodu sa nepovoľuje uzatvárať manželstvá s neveriacimi, iba pod 

podmienkou konvertovania na judaizmus. Svadbu v synagóge môžu mať iba partneri 

židovského vierovyznania. Uzavretím manželstva sa mladí stávajú nádejou trvania 

a zachovania vyvoleného židovského národa. Ich radosť rovnako zdieľa celá miestna 

židovská náboženská obec. 

Kidušin (hebr.קידושן) - zasvätenie sa, venovanie sa, tiež zásnuby (ale aj názov pre celý 

svadobný obrad
6
). V židovskej literatúre sa manželstvo nazýva kidušin alebo kiddušin, 

čo značí „zasvätenie sa“, „venovanie sa“. Zasvätenie symbolizuje, že úkon, ktorým sa 

odohráva, vytvára duchovné puto a zároveň je vyplnením micvy - Božieho predpisu. 

Venovanie naznačuje, že mladomanželia majú odteraz výhradný vzťah, ktorý obsahuje úplné 

                                                 

1
 Porov. VESELSKÁ, D.: Mazal tov – Hodňe štěstí – Good luck. Praha : Židovské muzeum v Praze, 2006, s. 61. 

2
 Porov. LAŠOVÁ, M.: Život v ortodoxnej židovskej rodine na Slovensku (Študentský vedecký a umelecký 

prieskum Albertus Magnus). Ružomberok: FF KU, 2007, s. 10. 
3
 Porov. BECHER, M.: The Jewish Wedding Ceremony.  

http://ohr.edu/yhiy/article.php/1087 (2015-06-02), (preložila Monika Lašová, ďalej len M. L.). 
4
 Židia museli dodržiavať 613 nariadení. Z nich 365 bolo zákazov a 248 príkazov. Mose Maimonides zaradzuje 

príkaz oženiť sa na 212 miesto v poradí. Porov. STEFANI, P.: Introduzione all´ebraismo. Brescia: Editrice 

Queriniana, 2004, s. 250, (prel. M. L.). 
5 
DROZDÍKOVÁ, J.: Základy judaizmu. Bratislava: Edícia Judaica Slovaca, 1993, s. 73. 

6
 Porov. NEWMAN, J./ SIVAN, G.: Judaismus od A do Z – Slovník pojmů a termínů. Praha: Vydavateľstvo 

Sefer, 1998, s. 87, (prel. M. L.). 

http://www.lingvozone.com/main.jsp?language_id_from=25&language_id_to=23&do=dictionary&action=translation&word_id=1249177
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venovanie sa mladomanželov navzájom jeden druhému až pokým nebude „jedna duša 

v dvoch telách“
7
, ako hovoria kabalisti

8
.
9
 

Rabín Mordechai Becher takto vysvetľuje židovské predsvadobné zákony a zvyky: 

 

Obrad zásnub (Irusin)
10

 

V skoršom talmudskom období obrad oddávania pozostával z dvoch časovo oddelených 

obradov: zásnub (erusin – hebr. ֵא ִִּׁוּו  alebo vort) a po nich do roka קידושן .kidušin – hebr ,ןי

nasledovala svadba (nisu´in alebo inak chupa). Neskôr v stredoveku boli spomínané obrady 

zjednotené do jedného obradu
11

 (kvôli zlej spoločenskej situácii – množstvu pogromov na 

židov, a pod.) Navyše bol obrad rozšírený napríklad o rabínovo svadobné kázanie. 

 

Svadobný obrad (nisu´in, chupa)
12

 

Symbolika v manželstve. Manželstvo sa chápe ako zasvätenie si, vyčlenenie si ženy pre 

seba, ide tu o výlučnosť vzťahu. Ide tu o akúsi osudovosť, keď Boh predurčuje už 40 dní pred 

počatím, kto komu bude životným partnerom. Ide tu o vzájomné doplnenie sa, aby vznikla 

jedna nová bytosť, t.j. úplný človek. Jedná sa o dobrovoľnú a definitívnu zmluvu medzi 

dvoma osobami na príklade vzťahu Boha a Izraela (porov. Oz 2, 21-22). Ide tu o akési 

zaujatie, zmocnenie sa srdca dievčiny – podobne ako to bolo v Gn 23, 18, keď sa Abrahám 

zmocnil tábora v Hebrone. Jedná sa o vyčlenenie si dievčiny, podobne ako to bolo 

s posvätnými predmetmi, ktoré mali slúžiť len pre chrámové účely, konkrétne vo svätyni. 

Keď prvotná láska a vášeň pominú, muž má stále pamätať, že tak ako sa vlastník stará 

o svoju pôdu, vinicu, tak i on sa má naďalej starať o svoju manželku, že nesie za ňu 

zodpovednosť pred Bohom. 

                                                 

7
 BECHER, M.: The Jewish Wedding Ceremony.  

http://ohr.edu/yhiy/article.php/1087 (2015-06-02), (prel. M. L.). 
8
 Kabala – židovský ezoterický a mystický výklad Biblie používaný hlavne v stredoveku, ako aj astrologické 

a magické úkony zakladajúce sa na ňom. Kabalisti veria v emanáciu sveta z božskej sféry, na preexistenciu duše 

pred narodením človeka, na sťahovanie duší, na tajomné významy čísel a písmen a pod. Porov. HERIBAN, J.: 

Príručný lexikón biblických vied. Bratislava : Vydavateľstvo Don Bosco, 1998, s. 559. 
9
 Porov. BECHER, M.: The Jewish Wedding Ceremony.  

http://ohr.edu/yhiy/article.php/1087 (2015-06-02), (prel. M. L.). 
10

 Porov. LAŠOVÁ, M.: Zásnuby a svadba u ortodoxných židov na Slovensku /Bakalárska práca/. Ružomberok : 

FF KU, 2009, s. 11–12. 
11

 Porov. NEWMAN/ SIVAN, Judaismus od A do Z – Slovník pojmů a termínů. Praha : Vydavateľstvo Sefer, 

1998, s. 88, (prel. M. L.). 
12

 Porov. LAŠOVÁ, Zásnuby a svadba u ortodoxných židov na Slovensku, 2009, s. 13. 

http://www.lingvozone.com/main.jsp?language_id_from=25&language_id_to=23&do=dictionary&action=translation&word_id=1249176
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Oriešky, hrozienka, mandle a cukríky. Predsvadobné obrady v synagóge sa začínajú 

na bohoslužbe už v sobotu pred svadbou. Ženích je vyzvaný, aby čítal z Tóry. Túto udalosť 

(hebr. takanot) sprevádzajú spevy na počesť ženícha a gratulácie s prianím všetkého dobrého. 

Zvyk uctievať budúceho otca rodiny pochádza od kráľa Šalamúna, ktorý nechal 

pre mladomanželov vybudovať zvláštny vchod do chrámu, aby im zúčastnení mohli 

blahopriať.
13

 

V niektorých lokalitách ženy z poschodia synagógy, tzv. ženskej galérie, hádžu 

na budúceho ženícha oriešky, hrozienka, mandle alebo cukríky. Zvyk hádzania orechov môže 

mať dve vysvetlenia. Číselná hodnota slova orech (hebr. egoz) je totožná s číselnou hodnotou 

slova dobrý (hebr. tov) i so skrátenou podobou slova hriech (hebr. chet). Hádzanie orieškov 

na ženícha preto symbolizuje odpustenie hriechov a zároveň želanie všetkého dobrého.
14

 

Symbolika dňa. Svadobný obrad sa môže uskutočniť v hociktorý deň okrem šabatu, 

sviatkov, troch týždňov smútku za zomrelého a v období omer
15

. Avšak najžiadanejšími 

svadobnými dňami sú nedeľa (predovšetkým v diaspóre, mimo Izraela) a utorok z dôvodu 

opakovania biblického výroku Gn 1, 10-12: «bolo to dobré» (hebr. ki tov)
16

 počas tretieho 

dňa stvorenia sveta.  

1. MIKVE: Podľa predpisu (micvy) o rituálnej čistote musí nevesta (niekde aj ženích) 

vo svadobný deň (alebo v predvečer svadby) navštíviť mikve (zhromaždenie vôd) a vykonať 

rituálny kúpeľ, očistu (hebr. tohora). Mikve symbolizuje vody, z ktorých Boh povolal pevnú 

zem k bytiu. Symbolizujú aj plodovú vodu, v ktorej pláva plod, nový život. Tak ako voda 

prináša život vyprahnutej zemi, tak aj ponorenie sa do mikve a následná opätovná očista pre 

spoločný pohlavný život po období menštruácie, na cca 11. deň cyklu, symbolizuje ochotu 

ženy prijímať a dávať nový život. 

Pôst. Počas svadobného dňa sa ženích a nevesta postia
17

 až do konca sobášneho obradu. 

Jedná sa o ich symbolický osobný Deň zmierenia, tzv. Jom Kippur, ktorým sa snažia 

vymazať svoje hriechy mladosti a vyprosiť si od Boha požehnanie do nového spoločného 

                                                 

13
 Porov. VESELSKÁ, Mazal tov – Hodňe štěstí – Good luck, 2006, s. 78. 

14
 Porov. VESELSKÁ, Mazal tov – Hodňe štěstí – Good luck, 2006, s. 78. 

15
 Omer – hebr. snop. Celý čas omeru sa považuje za smútočné obdobie, pripomínajú sa obete križiackych 

výprav v stredoveku. Porov. FRANEK, J.: Judaizmus – Kniha o židovskej kultúre, histórii a náboženstve. 

Bratislava: Archa, 1998, s. 60. 
16

 NEWMAN/ SIVAN, Judaismus od A do Z – Slovník pojmů a termínů, 1998, s. 88, (prel. M. L.). 
17

 Nepostia sa len v prípade, že sa svadba koná na Nový rok (Roš ha-šana). Porov. NEWMAN/ SIVAN,  

Judaismus od A do Z – Slovník pojmů a termínů, 1998, s. 88, (prel. M. L.). 
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života, ktorý práve začína. Z dôvodu, že sú zasvätení, majú zvláštnu milosť a preto si môžu 

vyprosiť vyplnenie mnohých prianí. Musia byť však rituálne čistí, teda nejesť a nepiť.
18

 

Biela farba. Farba čistoty, nevinnosti, cudnosti. Zo snúbencov vzniká nový celistvý 

človek bez hriechov minulosti. U Sefardov aj muži nosia biele rúcho (kitl), ktoré je darom 

od nevesty a symbolizuje pominuteľnosť ľudského života. Nakoniec sa stane aj ich 

pohrebným rubášom a taktiež bielu kippu (v jidiši - jarmulku). Avšak väčšiu dôležitosť než 

farba, mal strih odevu, ktorý mal spĺňať predpisy o cudnosti (hebr. cniut). Biele šaty pre 

nevestu nie sú prastarým zvykom. V minulosti to mohli byť i slávnostné šabatové šaty 

a kabátik podšitý kožušinou nazývaný kirsen.
19

 

Voľný odev. Bez šnúrok, gombíkov, zipsov. Symbolizuje voľnosť aj v manželstve. 

Manželstvo neznamená väzenie, ale naplnenie, vyplnenie príkazu micvy. 

2. KETUBA – Manželská zmluva. Je právnym aktom i umeleckým dielom zároveň. 

Predstavuje povinnosti manžela voči svojej manželke. Tieto povinnosti sú: bývanie, jedlo, 

ošatenie a potešenie. V prípade skoršieho úmrtia alebo rozvodu aj finančné zabezpečenie pre 

manželku. Len bezchybná zmluva predstavuje požehnanie od Boha. Preto v prípade 

nefungujúceho vzťahu je potrebné dať zmluvu preveriť, napr. rabínovi, ktorý ju následne 

upraví a prepíše. 

3. BEDEKIN alebo bedeken
20

 – Zakrytie závojom. Mladucha sedí ako kráľovná na tróne, 

(stoličke, ktorá ho predstavuje) a je obklopená svojou rodinou a priateľmi. Ženích, zakryje jej 

tvár závojom alebo bielou šatkou. Je to kvôli micve, ktorá nariaďuje ženíchovi, aby pred 

svadbou identifikoval svoju nevestu.
21

 Prv než ženích zakryje tvár nevesty, zarecituje rabín 

alebo oddávajúci úryvok z Talmudu: „Rabi Jehuda hovoril: «Je zakázané mužovi sa zasnúbiť 

so ženou (posvätiť ženu,) dokiaľ ju neuvidí!»“ Ženích odkryje jej závoj, aby sa pozrel, či mu 

nezamenili nevestu. Neskôr znovu zahalí jej tvár a tak to zostane až do konca obradu. Prikrytie 

tváre je symbolickým úkonom: «vložil si ju pod svoje krídla», tzn. pod baldachýn. Následne ju 

oddávajúci požehná obvyklým požehnaním, ktorým žehnajú židia ich dcéram každý večer 

šabatu: „Nech ťa Boh učiní takou, akou bola Sára, Rebeka, Ráchel a Lia!“
22

 Zvyk 

identifikovať si nevestu tiež vychádza z dávnej biblickej zámeny Ráchel za Liu v manželstve 

s patriarchom Jakubom a snahe vyhnúť sa podobnej chybe. 

                                                 

18
 Porov. VESELSKÁ, Mazal tov – Hodňe štěstí – Good luck, 2006, s. 80. 

19
 Porov. VESELSKÁ, Mazal tov – Hodňe štěstí – Good luck, 2006, s. 72-74. 

20
 VESELSKÁ, Mazal tov – Hodňe štěstí – Good luck, 2006, s. 100. 

21
 Porov. BECHER, M.: The Jewish Wedding Ceremony.  

http://ohr.edu/yhiy/article.php/1087 (2015-06-02), (prel. M. L.). 
22

 Porov. DUSHINSKY, M.: Židovská svatba.  

http://www.etf.cuni.cz/skz/zprav/43/zsvatba.htm (2006-10-10), (prel. M. L.). 
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Chmeľ a obilie. V aškenázskej oblasti sa vyskytovali závoje bielej a zelenej farby. 

Nevesty boli po obrade bedekenu posypávané chmeľom a obilím a recitovalo sa požehnanie, 

ktoré bolo udelené aj biblickej Rebeke (porov. Ez 16, 8). Súviselo to symbolicky s plodnosťou 

nevesty a naplnením základnej povinnosti manželov – mať potomkov.
23

 

4. CHUPA – Baldachýn. Chupa (hebr. חּופָּה ) je ozdobený kus látky vyzdvihnutý do výšky 

na štyroch tyčiach, ktorý symbolizuje budúci domov mladej rodiny. Spravidla je baldachýn 

postavený pod holým hviezdnatým nebom, čo symbolizuje Božie požehnanie patriarchu 

Abraháma a prísľubu, že jeho potomstva bude ako «nebeských hviezd»
24

. Ale výnimkou nie je 

ani svadba pod baldachýnom umiestneným v synagóge, napr. u sefardskej ortodoxnej 

komunity. Tento baldachýn má potom namaľované alebo vyšité hviezdy na vnútornej strane 

plachty. 

Obchôdzka. Na začiatku obradu príde nevesta k chupe, sprevádzaná svojou matkou 

po pravici a budúcou svokrou po ľavici, obíde trikrát (podľa sefardského zvyku sedemkrát) 

ženícha, zatiaľ čo ženích stále pokračuje v modlitbe. Táto obchôdzka (hebr. hakafot
25

) 

naznačuje, že žena je ochranným a všetko obklopujúcim svetlom domova, ktoré ho znútra 

osvetľuje pochopením a láskou a tiež ho chráni pred škodlivými vplyvmi zvonku. Podľa 

aškenazského zvyku nevesta obchádza ženícha iba trikrát. Číslo tri je „pamiatka na tri dni, 

behom ktorých ľud Izraela táboril okolo hory Sinaj pred darovaním Tóry. Práve manželstvo 

býva porovnávané s týmto darom.“
26

 Číslo sedem je zasa paralelou siedmych dní, počas 

ktorých bol stvorený svet. Naznačuje, že mladomanželia budú spolu tvoriť „nový svet“. 

Svetlo sviece. Obe matky sprevádzajúce nevestu držia sviece. Tie sú symbolom dvoch 

duší, ktoré sa tu znovu zjednocujú, «potom, čo Nebesá rozhodli o tomto zväzku, 40 dní 

pred počatím» - traktát Sota 2. Rovnako tak symbol sviece šabatu, ktorý je cieľom všetkého, 

je "pokoj domova"
27

.
28

 

5. KALICH S VÍNOM – (trojnásobné napitie sa), tzv. hebr. „Bore peri hagafen...“ – 

„Ktorý si stvoril plod vinnej révy...“ 

                                                 

23
 Porov. VESELSKÁ, Mazal tov – Hodňe štěstí – Good luck, 2006, s. 100. 

24
 Porov. «...zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi 

a ako piesku na morskom brehu... » (Gn 22, 17). 
25

 NEWMAN/ SIVAN,  Judaismus od A do Z – Slovník pojmů a termínů, 1998, s. 88, (prel. M. L.). 
26

 Porov. DUSHINSKY, M.: Židovská svatba.  

http://www.etf.cuni.cz/skz/zprav/43/zsvatba.htm (2006-10-10), (prel. M. L.). 
27

 Doma je najväčšou hodnotou šalom bajit - pokoj domova, ktorý strážia prísne zákony hierarchie a úcty 

k rodičom. Ctiť si rodičov je veľmi dôležitá povinnosť detí a plnenie tejto micvy sa vyžaduje aj za najťažších 

okolností. Porov. FISHBANE, Judaismus – Zjevení a tradice, 1999, s. 136, (prel. M. L.). 
28

 DUSHINSKY, M.: Židovská svatba.  

http://www.etf.cuni.cz/skz/zprav/43/zsvatba.htm (2006-10-10), (prel. M. L.). 
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Po rabínovom požehnaní vína dá otec ženícha napiť z vína ženíchovi, rovnako tak 

nevestina matka dá napiť neveste z kalicha. „Po tomto akte sa ženích i nevesta stále ešte 

nachádzajú v opatrovníctve svojich rodičov a tento úkon symbolizuje starosť rodičov 

o živobytie svojich detí do tej doby, dokiaľ neboli zrelé, aby vstúpili do manželstva. Odteraz 

to bude už povinnosťou manžela.“
29

 Neskôr po Siedmych požehnaniach dá ženíchova matka 

neveste napiť z kalicha a nevestin otec zasa dá napiť ženíchovi. Tento akt symbolizuje, že 

ženích a nevesta sa stávajú synom a dcérou vo svojich nových rodinách. Ženích dá tiež 

neskôr napiť neveste, aby tak dal najavo, že od tejto chvíle berie na seba povinnosť živiť ju a 

starať sa o ňu.
30

 

Symbolika vína. Z akého dôvodu je svadobným nápojom práve víno? Je to preto, lebo 

víno symbolizuje život. Začína ako hroznová šťava, prechádza fermentáciou, počas ktorej 

skvasí, ale na konci sa zmení na výnimočný produkt, ktorý prináša obveselenie a má 

znamenitú chuť. Plná čaša vína navyše symbolizuje pretekanie Božieho požehnania, ako sa 

píše vo žalme: «kalich mi napĺňaš až po okraj».
31

 

6. KIDUŠIN = Zasvätenie = obrad s obrúčkou. Ak má prsteň naozaj «hodnotu drobnej 

mince (peruta)», (mišna, traktát Kidušin, kap 1.). Môže si ženích „posvätiť“ nevestu. Prv ako 

jej nasadí jednoduchú zlatú obrúčku na pravý ukazovák, v prítomnosti dvoch svedkov, 

odrieka starovekú hebrejskú formulku: «Hľa si mi zasvätená (zasnúbená) týmto prsteňom, 

podľa zákona
32

 Mojžišovho a Izraela.»
33

 Nato jej pred svedkami nasadí obrúčku, pravou 

rukou na ukazováčik pravej ruky, aby bolo všetkým jasné, že mu je zasnúbená. „Na to 

svedkovia prehlásia: «Zasnúbená, zasnúbená!», aby sa vec stala verejnou.“
34

 Prsteň je 

symbolom súhlasu ženícha, že bude ochraňovať svoju manželku a hmotne ju zabezpečí.  

7. ŠEVA BRACHOT - Sedem požehnaní. Sedem = číslo plnosti. Požehnanie vyjadruje 

nádej, že mladá dvojica sa bude spolu naveky radovať ako prvotný pár – Adam a Eva 

v Edene. Požehnanie taktiež zahŕňa prosbu, aby bol Jeruzalem znovu obnovený s chrámom v 

jeho strede a židovským ľudom v jeho bránach. Svadby spravidla trvajú sedem dní a možno 

práve preto sa toto obdobie nazýva „čas siedmych požehnaní“.
35
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8. CHURBAN, ŠVIRATA KOS - Rozbíjanie skleneného pohára, „čaše“ – (hebr. אבִוח), 

„je symbolom «pamiatky zničenia Jeruzalema», alebo, ako Aškenazím hovoria, «nech je 

skoro vybudovaný Jeruzalem».“
36

 Týmto činom chcú na každej svadbe konanej v izraelskom 

národe vyjadriť ich veľkú nádej, že sa raz vrátia do Jeruzalema a privedú tam aj svoje deti.
37

 

9. CHEDER JICHUD - Izba zjednotenia (manželov). Mladomanželov odprevádzajú 

tancujúci hostia do „súkromnej izby“ chéder jichud
38

 (hebr. ִדח ייחוד). Izba je zamknutá 

a strážená dvoma svedkami. Teraz smie byť mladý pár osamote v uzavretej izbe
39

, je to čas 

vyhradený pre manželskú dvojicu. Podľa viacerých židovských zákonných autorít, cieľom 

toho, že sú spolu osamote v zamknutej izbe, je vlastne požiadavkou zákonného manželského 

aktu (jichud
40

 - hebr. ייחוד) a tým „konzumovania manželstva“. 

10. SEUDAH NISU´IN - Svadobná hostina. Ani pri najveselších oslavách sa nezabúda 

na rituálnu očistu rúk a na dodržiavanie zákonov kašrutu - nemiešanie mliekových 

a mäsových pokrmov. Viera a život sú i tu nerozlučne prepojené. Všetko začína požehnaním 

chleba. „Svadobná hostina (seudah – hebr. הדועּו)
41

 začína rozkrojením svadobného koláča 

a prípitkom. Podávajú sa rôzne predjedlá a hlavné chody. Po hostine všetci odriekajú 

požehnanie jedla.“
42

 

11. RIKUT MICVA - Príkaz tanca. Svadobný tanec (rikut micva – hebr. קִׁד הוצמ ִּו ), 

(alebo ašk. micve tencl) v zhode so židovským právom vyžaduje separáciu mužov od žien 

z dôvodu cudnosti. Z toho dôvodu sa v svadobnej sále nachádza medzi mužmi a ženami 

priečka, či deliaca stena (tzv. mechitca). Cieľom svadobného tanca je potešiť mladomanželov 

a pozdvihnúť ich radosť.  Ako sme už vyššie spomínali je to zároveň micva svadobných hostí 

i rodičov „rozveseliť ženícha a nevestu“. „V samotnej tradícii sa píše: «Každý, kto 

rozveseľuje ženícha a nevestu, ako by znovu postavil jednu z trosiek Jeruzalema!» 

(Talmud).“
43

 Ako možno vybadať, opäť sa tu náboženské prelína so svetským. Svadobný 
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40
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tanec je veľkou symbolikou, v ktorej ženích a nevesta predstavujú kráľovský pár. Tanec 

prebieha nasledovne: okolo „kráľa a kráľovnej“ sa vytvoria obrovské kruhy a rôzni hostia 

vystupujú pred dvojicou sediacou na ozdobených stoličkách symbolizujúcich tróny. 

12. SVADOBNÉ DARY.  

Pred svadobným obradom (chupou) daruje nevesta ženíchovi svadobný dar (porov. 

svadobné dary – hebr. איםנישו  modlitebné rúcho talit alebo biele rúcho kittel. Kittel – (מטנט 

je rúcho podobné tomu, aké nosí rabín alebo kantor, alebo ten, kto doma prevádza sederovú 

večeru počas Paschy (Pesachu). Kittel je symbolom čistoty a radosti ale i pominuteľnosti 

ľudského života.
44

 Toto rúcho si smie obliecť len pri sobáši a tiež na najväčšie sviatky v roku.  

 

Záver 

Židovský ortodoxný obrad zásnub a svadby a jeho symbolika, je v mnohom veľmi 

poučná. A to nie len pre svadobných hostí, aj pre samotných manželov a ich budúce 

manželské spolužitie. V jednotlivých úkonoch zásnub i svadby si môžeme všimnúť veľmi 

úzke prepojenie medzi vierou a národom, empatické spomenutie si na trpiacich členov národa 

i v tento najveselší deň pre manželov a hostí, osobný deň pokánia spojený s pôstom a zároveň 

hojnosť požehnaní. Na koniec jedného obdobia a začiatok nového, na manželskú jednotu, 

ktorá podľa kabalistov siaha až k utvoreniu novej jednej bytosti a mnoho ďalšej symboliky. 
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