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Cununia

Rugãciunile, lumânãrile şi unirea
mâinilor: se dau lumânãri aprinse
naşilor, se rostesc rugãciuni de invocare a
lui Dumnezeu şi binecuvântare asupra
celor doi – bãrbat şi femeie – urmate de
unirea mâinilor mirilor ca semn vãzut al
unirii nevãzute sãvârşite de cãtre Hristos.
Punerea cununiilor: semnul vãzut
marcând punctul culminant al cununiei
este încununarea şi rostirea cuvintelor:
“Se cununã robul lui Dumnezeu (numele)
cu roaba lui Dumnezeu (numele) în
numele Tatãlui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh. Amin.” Cununiile aratã demnitatea
împãrãteascã a acestei uniri. Ele amintesc
şi exemplul jertfelnic al martirilor, model
pentru cei doi – bãrbat şi femeie – în
cadrul familiei.

Citirea Apostolului şi a Sfintei
Evanghelii: Apostolul este din Epistola
către Efeseni a Sf. Apostol Pavel (5, 20-
33) şi subliniază răspunderile pe care soţii
le au unul faţă de celălalt, după modelul
relaţiei dintre Hristos şi Biserica Sa, care
este bazată pe dragoste jertfelnicã.
Evanghelia de la Ioan (2, 1-12): Hristos
participând la nunta din Cana Galileii
consfinţeşte aceastã legăturã.

Gustarea din pahar şi pâine: este
mãrturia participãrii celor doi miri (când
Cununia era sãvârşitã în cadrul Sfintei
Liturghii) la Sfânta Euharistie care
consfinţea Cãsãtoria.

Ea este urmatã de înconjurarea de trei
ori a mesei cu Sfânta Evanghelie de
către preot, miri şi naşi şi cântarea
troparelor. În acest fel sunt subliniate pe
de o parte faptul cã noua familie este
introdusã în chip tainic în deplinãtatea
dragostei  Sfintei Treimi pe care o are ca
model, iar pe de altã parte cã exemplul
desãvârşit al dragostei aici pe pãmânt
este jertfa martirilor.

Binecuvântarea finalã: aplecaţi fiecare
pe rând cu fruntea şi mâinile pe Sfânta
Evanghelie, soţul şi soţia primesc
binecuvântarea asemeni patriarhilor şi
soţiilor lor. La sfârşit cei doi sunt
binecuvântaţi în numele Sfintei Treimi.

Naşii: sunt o familie ortodoxã cãsãtoritã
în Biserica Ortodoxă, membri activi ai ei
şi modele de viaţã creştinã.

Cãsãtoriile mixte:
Biserica Ortodoxã acceptã prin iconomie,
cu binecuvântarea episcopului, cãsãtoriile
mixte cu douã condiţii:
 soţul (soţia) care este de altã

confesiune sã fi fost botezat cu apã
în numele Sfintei Treimi;

 copiii rezultaţi din cãsãtorie sã fie
botezaţi şi crescuţi în Biserica
Ortodoxã.
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Cununia este binecuvântarea de cãtre
Dumnezeu a unirii conjugale dintre un
bãrbat şi o femeie şi ridicarea acestei
relaţii la rang de tainã ca mijloc de
desãvârşire în drumul cãtre El. Bãrbatul
şi femeia fãgãduiesc în mod solemn în
faţa lui Dumnezeu, a preotului şi a
comunitãţii sã îşi fie credincioşi unul
altuia toatã viaţa.

Temeiul biblic al Cununiei

În cartea Facerii Dumnezeu spune: “Nu
este bine sã fie omul singur; sã-i facem
ajutor potrivit pentru el” (Facere 2, 18).
Cununia a fost instituitã în Rai. Hristos
spune: “N-aţi citit că Cel ce i-a făcut de
la început i-a făcut bărbat şi femeie?  Şi
a zis: Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl
său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia
sa şi vor fi amândoi un trup. Aşa încât
nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a
împreunat Dumnezeu omul să nu
despartă” (Matei 19; 4 - 6). Prin
prezenţa Sa la nunta din Cana Galileii
(Ioan 2, 1 – 11) Hristos întãreşte,
confirmã şi consfinţeşte aceastã unire.
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Slujba Tainei Sfintei Cununii

Logodna

Logodna este binecuvântarea a douã
persoane – bãrbat şi femeie – de a se uni
prin cãsãtorie. Semnul vãzut sunt
inelele. Motivul principal al logodnei
creştine este fidelitatea, iar semnificaţia
ei este restabilirea unitãţii: „Dumnezeule
cel veşnic, Care pe cele despărţite le
aduni întru unire şi ai pus dragostea
l egă tu ră  ne î n t r e ru p tă . . .  Însu ţ i
binecuvintează şi pe robii Tăi aceştia...
Uneşte-i pe ei cu sfânta unire cea de la
Tine.”

Inelele sunt binecuvântate de către
episcop sau preot, care face semnul
crucii cu fiecare dintre ele spunând de
trei ori: „Se logodeşte robul lui
Dumnezeu (numele), cu roaba lui
Dumnezeu (numele), în numele Tatălui
şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.”

Sãvârşitorul Tainei

Slujba Cununiei trebuie sãvârşitã într-o
Bisericã Ortodoxã de cãtre un cleric
(episcop sau preot) hirotonit canonic.
Bãrbatul şi femeia sunt binecuvântaţi de
cãtre Dumnezeu prin mâna episcopului
sau a preotului în faţa Sfântului Altar
pentru a reflecta şi întrupa relaţia dintre
Hristos şi Biserica Sa prin dragoste şi
ascultare pânã la jertfelnicie.

Scopurile cãsãtoriei creştine

Iubirea şi întrajutorarea dintre bãrbat
şi femeie şi paza împotriva adulterului:
prin cununie, drumul desăvârşirii creştine
pe care fiecare l-a început singur la botez
este continuat în doi. Soţul şi soţia vor
lucra împreună pentru dobândirea
mântuirii.

Procrearea: prin unirea nupţialã
izvorăsc alte daruri – maternitatea şi
paternitatea. Copilul nãscut din cãsãtorie
prelungeşte şi afirmã unirea realizatã
între bãrbat şi femeie şi devine semn al
biruinţei asupra morţii venite prin pãcat.
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