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PREDICĂ LA TAINA SFINTEI CUNUNII

Preot  dr. Constantin Cilibia

SERMON AT THE HOLY MATRIMONY

Abstract: The family based on matrimony was the first social institution 
which God created in Heaven. It is not good for the man to be alone. I will 
make a helper suitable for him. (Genesis 2:1). The union in matrimony begins 
in the woman’s originating from Adam’s rib. Hate divides, love unites souls, 
as well as bodies.

The sacrament of wedding or matrimony is the Holy Sacrament by which 
a man and a woman have willingly decided to live together for their entire 
lives, for the purpose of helping each other, give birth to children and keep 
away from indulgence and who, via the priest’s prayers, receive the unseen 
holy gift.
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Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe 
dânșii…

Iubiți miri, cinstiți nuni, dragi nuntași….

Această casă în care ați pășit azi voi iubiți miri, este casa lui Dumnezeu, 
lăcașul mântuirii rânduit nouă oamenilor celor care ne naștem și trăim pe acest 
pământ… Iubirea v-a adus aici, iar voi ați auzit ecoul ei. Iubirea-i poruncă 
divină…, glas dumnezeiesc... Dumnezeu a zis : Să vă iubiți unul pe altul, precum 
și Eu v-am iubit pe voi (Ioan XV,12). Iubirea v-a îndemnat, iar voi ați cunoscut 
glasul ei, după care ați hotărât să faceți acest frumos pas în viață. Dumnezeu 
este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne 
întru el. (I Ioan IV, 16). Cum iubește Hristos  Biserica, și S-a dat pe Sine pentru 
ea, așa sunt datori bărbați să-și iubească femeile ca pe trupurile lor. Cel ce-și 
iubește pe femeia sa pe sine se iubește. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, 
ci fiecare îl îngrijește și îl încălzește  precum și  Hristos biserica sa. Taina aceasta 
mare este; iar eu zic în Hristos și în Biserică. (Ef.V, 25-33).

Familia bazată pe căsătorie a fost cea dintâi instituție socială 1 creată de 
Dumnezeu în rai 2. Nu este bine  să fie omul singur; să-i facem un ajutor potrivit 

1  Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof dr. Ioan Zăgrean, Teologia Dogmatică, Ed. Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București – 1991, p. 356.

2  Ibidem,
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pentru el. (Facere II,1). Unitatea căsătoriei își are începutul în originea femeii 
din coasta lui Adam 3. Ura dezbină, iubirea unește sufletele ca și trupurile 4.

Taina nunții s-au cununia este Sfânta Taină prin care un bărbat și o femeie 
s-au hotărât în mod liber să trăiască împreună întreaga lor viață, în scopul de 
a se ajuta reciproc, a naște copii și a se feri de desfrânare, primesc prin rugă-
ciunile preotului, harul divin nevăzut 5.

Iubite mire,
Să-ți fie totdeauna gândul la aleasa inimi tale care ți-a întins mâna caldă a 

dragostei și fă-o să fie fericită. Să-ți petreci viața în frică de Dumnezeu alături 
de soția ta și vei avea parte de fericirea cea veșnică. Dragostea, bunătatea, 
dreptatea, înțelepciunea, blândețea,sinceritatea să te însoțească în viață. Munca, 
pacea, înfăptuirea lucrului bine făcut să te urmeze în viață.

Cinstită mireasă,
Să-ți fie totdeauna gândul l-a alesul inimi tale care ți-a fost rânduit de 

Dumnezeu și ți-a întins mâna caldă a dragostei. Ai pe  față sclipiri de rouă ce 
izvorăsc din sufletul tău curat de tânără mireasă. În toate împrejurările vieții 
tale și la bine și la greu, fii alături de soțul tău și fă-l să fie fericit. Fă-ți din 
familia ta o oază a bucuriei, un mic colțișor de rai. Să fii o soție ideală, și o 
mamă bună. De felul cum vei știi să chivernisești casa și familia ta vei avea 
parte de raiul și bunătatea lui Dumnezeu. Rugăciunile adresate Maicii Domnului 
să-ți fie ție și familiei tale liant, un adevărat scut de mângâiere și bucurie.

Cinstiți nuni,
Din momentul de față, sunteți părinții lor sufletești și veți răspunde de buna 

lor comportare în fața nemitarnicului Dumnezeu. Aveți datoria să fiți alături 
de finii dumneavoastră dragi și scumpi. Să-i iubiți ca pe proprii dumneavoastră 
copii. Sunteți chezași lor și veți răspunde în fața lui Dumnezeu de felul cum 
ei își vor păstra dreapta credință strămoșească. Uneori când corabia vieții dă 
să se mai clatine, fiți alături de ei cu îndemnul, priceperea, răbdarea, înțelepciunea 
și priceperea de care dați dovadă. Fiți model de viață și trăire în Hristos pentru 
fii dumneavoastră duhovnicești și să le botezați copii. Iar ei au datoria să vă  
cinstească, asculte și să vă respecte.

Dragi nuntași,
Plini de bucurie dar și cu unele emoții în suflete am luat parte la această 

frumoasă solemnitate, amintindu-ne și noi de acele minunate clipe pe care 
le-am petrecut la vremea potrivită. Împreună cu dumneavoastră ne-am rugat 

3  Pr. Ilarion V. Felea, Duhul Adevărului, Ed. II-a adăugită, Ed. Diecezană, Arad, 1943, p. 278.
4 Ibidem,
5  Ibidem,
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ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze munca, viața și căsătoria lor. Cei doi 
tineri care acum pornesc la drum în  lumea mare, cu multă responsabilitate se 
unesc în fața lui Dumnezeu, a Sfântului Altar, cu mâna pe Sfânta Cruce, pe 
Sfânta Evanghelie, că vor păstra legătura dragostei și a unirii dintre ei, până 
la mormânt. Schimbarea inelelor însemnează credința și iubirea dintre mire și 
mireasă să fie unică, fără sfârșit ca și inelul până la sfârșit. Cununile sau 
coroanele sunt semnul binecuvântării lui Dumnezeu. Punerea cununilor pe 
capetele mirilor însemnează încununarea virtuților bine plăcute de Dumnezeu 6. 
Gustarea din vin înseamnă că viața trebuie trăită și cu bune și cu rele. Cântarea 
sfântă Isaia dănțuiește înseamnă bucuria Bisericii pentru cununia celor doi 
tineri și dorința ei de a fi fericiți 7.

Iată iubiți credincioșii câtă bucurie și veselie în cer și pe pământ, toată 
Biserica lui Hristos, cetele de îngerii, cântă și se veselesc: Doamne Dumnezeul 
nostru cu mărire și cu cinste încununează-i pe dânșii…

Dorim ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze munca, viața și căsătoria 
cu cele mai bune daruri de pace, sănătate, bucurie, fericire cu urmași buni și 
ascultători care să facă cinste dumneavoastră și neamului nostru românesc. Să 
vă bucurați de acest moment frumos din viață, și să vă cinstiți părinți, nași, 
rudele, prieteni voștri dragi care vă însoțesc la acest solemn moment din viața 
voastră. Să fiți buni credincioșii ai bisericii noastre străbune și buni cetățeni 
ai patriei noastre dragi. Să trăiți întru mulți și fericiți ani!

La Mulți Ani!

6  Ibidem,
7  Ibidem,


