
Bisericii lui Hristos pe pământ şi în cer (prin naş-
terea tuturor copiilor dăruiţi de Dumnezeu şi edu- 
carea lor pentru a deveni buni creştini), în conclu-
zie - umplerea Raiului”. (Sf. N. Velimirovici) 
 

     Părintele Arsenie Boca le spunea celor căsăto-
riţi care i se plângeau de necazuri şi îi cereau aju-
torul: „Câ ţi copii aveţi?” şi „De ce nu faceţi co-
pii? Vedeţi voi toţi care vă feriţi de copii, o să su-
feriţi. Să ştiţi că Dumnezeu vă dă greutăţi în viaţă 
cu doi copii (sau cu unul) cât cu zece, dacă i-aţi fi 
avut pe toţi câţi trebuia să-i aveţi! Pentru că aţi 
făcut avorturi sau v-aţi ferit să mai aveţi copii 
acum vă plătiţi aceste păcate”. „Limitarea numă-
rului de copii este un semn de necredinţă în pur-
tarea de grijă a lui Dumnezeu. El Se îngrijeşte de 
fiecare fiinţă pe care o trimite în lume”. (Pr. A. 
Boca, Fost-a om trimis de Dumnezeu, Ed. Agnes) 
 

    „Într-o noapte, Dumnezeu a îngăduit să văd o 
înfricoşătoare vedenie, căci mi-a arătat care este 
soarta copiilor omorâţi prin avort [...] La ora 12, 
în timp ce rosteam rugăciunea lui Iisus, văd un o-
gor. În partea stângă era un teren plin de stânci şi 
văgăuni, care se mişcau mereu din pricina unui 
vuiet puternic alcătuit din mii de ţipete sfâşietoa-
re, care-ţi rupeau inima. În timp ce sufeream din 
pricina acelor ţipete am auzit o voce spunându-
mi: «Ogorul cu grâu, care încă nu a dat în spic, 
este cimitirul cu sufletele morţilor care vor învia. 
Iar în locul care se cutremură de ţipetele sfâşie-
toare, se află sufletele copiilor care au fost omo-
râţi prin avorturi». Trebuie să se mişte Guvernul, 
Biserica, etc., şi lumea să fie informată despre 
consecinţele pe care le va avea natalitatea scăzută. 
Preoţii să explice lumii că legea care permite 
avorturile este împotriva poruncilor Lui Dumne-
zeu, medicii să vorbească despre pericolele prin 
care trece femeia care face avort (decese, hemora-
gii, îmbolnăviri, pierderi ulterioare de sarcină, ste-
rilitate, depresii, coşmaruri)”. (Sf.  P. Aghioritul)  

Adevărata dragoste şi bunurile ei 
 

     „De aş grăi în limbile oamenilor şi ale Îngeri-
lor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sună-
toare şi chimval răsunător. 
      Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate 
le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta 
credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu 
am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia 
mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dra-
goste nu am, nimic nu-mi foloseşte. 
      Dragostea îndelung rabdă; dragostea este bi-
nevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, 
nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuvi-
inţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu 
gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se 
bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, 
toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. 
      Dragostea nu cade niciodată“.(1 Cor.13,1-8) 
 

     „Cu trei lucruri m-am împodobit […] ȋnaintea 
Domnului şi ȋnaintea oamenilor: unirea fraţilor, 
dragostea între prieteni şi bărbatul cu femeia care 
se înţeleg bine unul cu altul”. (Isus Sirah 25, 2) 
 

      Unui bătrân credincios îi murise soţia. L-a în-
trebat pe Părintele Arsenie Boca: „După ce semn 
o va recunoaşte în viaţa viitoare?” şi i-a spus Pă-
rintele: „După dragoste”.  
 

     „Perechile care se căsătoresc trebuie să aibă A-
CELAŞI duhovnic, ca să se înţeleagă bine de la 
început şi să nu aibă probleme mai târziu. Mulţi 
care se potriveau şi s-au căsătorit din dragoste, s-
au despărţit după o vreme pentru că nu au fost 
ajutaţi de un duhovnic bun”. (Sf. P. Aghioritul) 

   *** 

   Acest pliant a fost întocmit la biserica „Sfântul A- 
postol Toma”, din Iaşi (cartierul Alexandru cel Bun).  
   Parantezele au fost adăugate de autorii pliantului.  
   Dacă doriţi pliantul în format electronic, vă rugăm 
să accesaţi: www.bisericanastereadomnului.ro sau să 
scrieţi la: invataturi.ortodoxe@yahoo.com. Informaţii 
despre avort găsiţi pe: www.culturavietii.ro ş.a..  

Sfânta Taină a Cununiei  
Învăţături ortodoxe  

 

 
Domnul Iisus la nunta din Cana Galileii  

 
    „Voi toţi fiii celui Prea Înalt sunteţi! (Ps. 81, 
67). Domnul Hristos a venit la nuntă (unde a făcut 
prima minune) să reamintească conştiinţei oame-
nilor obârşia lor divină, ridicând nunta la valoa-
rea şi harul de Taină a Bisericii. Când însă oa-
menii nesocotesc această obârşie şi degenerează 
nunta, „nepăzind hotarele Legii (nepăzind porun-
cile Lui Dumnezeu)”  ei devin „numai trup” (Fac. 
6, 3) şi se fac „fiii pieirii” (Is. 1,4), „fiii diavolu-
lui” (In. 8, 44) care-l răstignesc (prin păcatele lor) 
pe Hristos. Aşa „pier drepţii de pe pământ şi ni-
meni nu bagă de seamă”  (Is. 57, 1) simplu: Nu se 
mai nasc (datorită avorturilor şi contracepţiei), în 
condiţiile oferite de nuntă ca Sfântă Taină. „Nun-
taşii” (mirele, mireasa, părinţii lor, naşii) deci, 
poartă răspundere pentru urmările (rele) peste ca-
re dau precum şi pentru roadele bune pe care le 
puteau aduce şi nu le-au adus”. (Pr. Arsenie Boca)  
    „Căsătoria este indisolubilă adică nu este îngă-
duită despărţirea [...] Iisus a ridicat căsătoria la  
rangul de Sfântă Taină”. (Pr. Arsenie Boca) 



Despre îndatoririle celor căsătoriţi,  
unul către celălalt 

(Ȋnvăţăturile Sfântului Apostol Pavel  
care se citesc la Taina Sfintei Cununii)        

„Mul ţumind totdeauna pentru toate, întru nu-
mele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumne-
zeu (şi) Tatăl. 
     Supuneţi-vă unul altuia, întru frica lui Hristos. 
     Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Dom-
nului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum 
şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui 
Mântuitor şi este. Ci precum Biserica se supune  
lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor,întru totul. 
     Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum 
şi Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru 
ea, ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin 
cuvânt, şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, 
neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest 
fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană.  
     Aşadar, bărbaţii sunt datori să-şi iubească fe-
meile ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte 
femeia pe sine se iubeşte. Căci nimeni vreodată 
nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl 
încălzeşte, precum şi Hristos Biserica, pentru că 
suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui 
şi din oasele Lui. De aceea, va lăsa omul pe tatăl 
său şi pe mama sa şi se va uni de femeia sa şi vor 
fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este; iar 
eu zic, în Hristos şi în Biserică.  
     Astfel şi voi, fiecare să-şi iubească femeia ca 
pe sine însuşi; iar femeia să se teamă de bărbat“.   
   (Sfânta Scriptură, Epistola către Efeseni a Sfân-
tului Apostol Pavel capitolul 5, versetele 20 - 33)1 
                                                 
1◦„Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că femeia trebuie 
să se teamă de bărbatul ei, adică să-l respecte, iar băr-
batul să-şi iubească femeia. În dragoste există respect 
şi respectul se află în dragoste. Căci pe cel pe care îl 
iubesc, îl şi respect. Şi cel pe care îl respect, îl şi iu- 
besc. Adică nu este altceva una şi altceva cealaltă, ci 

♦♦♦ 

     „Cineva m-a întrebat: «Ce uneşte mai mult pe 
bărbat cu femeia sa?». «Recunoştinţa», îi răs-
pund. Unul iubeşte pe celălalt pentru ceea ce îi 
dăruieşte. Femeia îi dă bărbatului ei încrederea, 
devotamentul şi ascultarea sa. Iar bărbatul îi dă 
femeii siguranţa că o protejează. Femeia este 
doamna casei, dar şi o mare servitoare, iar bărba-
tul este stăpânul casei, dar şi hamalul ei. Soţul şi 
soţia trebuie să aibă dragoste curată între ei. Pen-
tru a trăi în chip armonios, cei doi trebuie dintru 
început să pună ca temelie a vieţii lor dragostea, 
dragostea cea scumpă, care se află în nobleţea du-
hovnicească, în jetfirea de sine (pentru binele ce-
luilalt), iar nu în dragostea cea mincinoasă, lu-
mească şi trupească”.  (Sfântul Paisie Aghioritul) 
                                                                                  
amândouă sunt acelaşi lucru.  
  Oamenii însă se îndepărtează de această armonie a 
Lui Dumnezeu, neînţelegând ceea ce ne învaţă Sfântul 
Apostol Pavel. Şi astfel bărbatul, interpretând greşit 
cele pe care le spune Sfântul Pavel, îi spune femeii sa-
le: «Trebuie să te temi de mine!». Dar dacă s-ar fi te-
mut de tine, nu te-ar fi luat în căsătorie. Sunt şi unele 
femei care spun: «De ce să se teamă femeia de băr-
bat? Ce fel de religie este aceasta? Nu există egalita-
tea?». Dar, vezi ce spune Sfânta Scriptură? Începutul 
înţelepciunii este frica de Domnul (Pilde 1, 7). Frica 
de Dumnezeu înseamnă respectul faţă de Dumnezeu, 
evlavia, sfiala duhovnicească. Frica aceasta te face să 
simţi teamă (teamă sfântă nu obişnuită, în care nu este 
nimic bolnăvicios). Ea este ceva sfânt. Dacă bărbatul 
nu-şi iubeşte femeia, iar femeia nu-l respectă pe băr-
bat, atunci se creează scene neplăcute în familie”. (Pa-
isie Aghioritul, Viaţa de familie, Edit. Evanghelismos) 
  ◦ „…este vorba de teama sfântă nu de teama firească 
[...] dar textul nu e înţeles şi pus în practică de către 
credincioşi în interiorul asemănării Iisus Hristos - Bi-
serică, adică iubire - supunere. Celui ce iubeşte îi răs-
pundem nu numai cu iubire, dar şi cu o teamă respec-
tuoasă, ca Unuia care o inspiră şi o merită“.  
                                           (Î.P.S. Bartolomeu Anania) 
  ◦ „Ajutaţi-i pe soţi, răbdând toate de la ei, dar împo-
trivindu-vă păcatului”. (Părintele Arsenie Boca)   

Despre naşterea de copii şi avort 
 

    „Dumnezeu iubeşte şi poartă de grijă mai mult 
de perechile care au mulţi copii. Ȋntr-o familie 
mare se pricinuiesc copiilor mai multe prilejuri ca 
ei să se dezvolte normal, atâta timp cât părinţii le 
dau o educaţie bună”. (Sfântul Paisie Aghioritul) 
 

    „Crima avortului este mai mare decât crima 
simplă, pentru că se face împotriva unui copil fără 
apărare. Sângele lor strigă la cer «Răzbunare»”;            
    „Căsătoria este pentru mântuire şi naşterea de 
prunci, nu pentru plăceri trupeşti”. (Pr. A. Boca)   
 

    „Voi, ca tineri începători ai vieţii de familie, 
sunteţi poate ispitiţi de ideea că tineri fiind, de ce 
să începem cu copii din primul an; să ne mai tră-
im puţin viaţa şi avem vreme şi de copii. Cu a-
cest gând, dacă-l primiţi şi-l luaţi de bun, vă des-
chideţi calea către păcat şi către tot felul de neca-
zuri care vin [...] Ca să n-o luaţi rău, de la început 
(înainte de căsătorie) să vă precizaţi poziţia sufle-
tească faţă de roadele binecuvântate de Biserică 
ale cununiei: copiii. Ei sunt roadele dragostei; e-
vitarea lor nu e dragoste, ci crimă. Căutarea plă-
cerii numai cu evitarea rostului firesc al instinctu-
lui, e viciu şi păcat şi se pedepsesc de Legea (Lui 
Dumnezeu) care vede toate [...] Deci, cine fuge de 
copii, fuge de responsabilitate. Aşadar, în însăşi 
constituţia endocrină a femeii e pusă obligativita-
tea naşterii de mai mulţi copii. E chiar condiţia de 
mântuire a femeii după cum i-a descoperit Dum-
nezeu Sfântului Apostol Pavel2”.  
      (Pr. Arsenie Boca, Omul, zidire de mare preţ) 
 
 

    „Naşterea de copii în vremea de dinainte de 
creştinism avea ca scop «umplerea pământului», 
pe când căsătoria creştină are ca scop umplerea  

                                                 
2„Femeia se va mântui prin naştere de prunci, dacă va 
stărui, cu înţelepciune (aşa numeau cei vechi înfrâna-
rea), în credinţă, în iubire şi în sfinţenie”. (Epistola 1 
către Timotei a Sfântului Apostol Pavel 2, 14-15)    


