
SFATURI LEGATE DE NUNTĂ

Noi, ca parohie, ne bucurăm pentru dragostea pe o împărtăşiţi unul pentru altul și pentru 
angajamentul pe care vi l-aţi luat unul faţă de celălalt –  care v-a adus în această etapă a pregătirilor 
dinainte de nuntă. Decizia de a vă căsători în Biserică este, sperăm, o dovadă a faptului că viața 
sacramentală a Bisericii şi credința creștină sunt foarte importante pentru voi. 

Biserica priveşte căsătoria ca pe o uniune sacramentală dintre un bărbat și o femeie, uniune 
ce ar trebui să reflecte paradigma biblică a iubirii fidele a lui Dumnezeu pentru vechiul Israel (Isaia 
54; Ieremia 3; Ezechiel 16) sau a dragostei jertfelnice a lui Hristos pentru Bisericia Sa (Efeseni 
5:22-33). Iisus Însuși, Maria – Maica Domnului și cu ucenicii Lui participă și binecuvântează o 
nuntă  din  Cana  Galileii,  săvărșind  acolo  primul  său  ''semn'',  împlinind  desfăşurarea  acelui 
eveniment (Ioan 2:1-11). 

Când spunem că Nunta este o Taină sau un ''Sacrament'' – ne referim şi la vechiul concept 
din Imperiul Roman care desemna jurământul de loialitate supremă faţă de împărat pe care soldatul 
şi-l  asuma  la  intrarea  în  serviciul  militar.  Pentru  noi  creștinii,  Taina  (Sacramentul)  căsătoriei 
reprezintă angajamentul suprem pe care ni-l facem unul altuia şi angajamentul nostru suprem ca şi  
cuplu faţă de Domnul nostru Iius Hristos. Căsnicia creştină se doreşte a fi un semn al prezenței lui 
Dumnezeu și al iubirii Lui în această lume căzută și coruptă.

Faptul de a vă căsători în Biserică este un act benevol, care presupune asumarea unui anumit 
mod de gândire şi a unei viziuni specifice asupra vieţii. 

Există şi câteva aspecte practice pe care orice pereche de miri ar trebui să le ia în considerare 
înainte de nuntă:

• Stabilirea datei nunţii

Cuplul care doreşte să se cunune în Biserică trebuie să ia  mai întâi legătura cu parohia 
respectivă pentru a stabili o întâlnire cu preotul paroh. Pentru a se evita conflictele şi nepotrivirile 
cauzate de stabilirea datei,  este de preferat ca primul contact să aibă loc  cu cel puţin şase luni  
înainte de data dorită.

Este important să se ţină cont şi de faptul că, în Biserica Ortodoxă, există anumite perioade 
ale anului când NU se pot oficia căsătorii. Aceste date sunt disponibile în orice calendar ortodox 
oficial.  

• Consiliere duhovnicească pre-maritală

Parohia noastră cere mirilor să participe la câteva şedinţe de consiliere pre-maritală, în care 



preotul  explică  natura  şi  scopul  căsătoriei  ortodoxe,  precum şi  unele  sfaturi  pentru  o  căsnicie 
creştină împlinită.  Calendarul acestor întâlniri  se stabileşte împreună cu preotul paroh,  având în 
vedere ca ultima şedinţă să aibă loc cu cel puţin o lună înainte de nuntă. Dacă unul dintre miri nu  
este ortodox, este responsabilitatea cuplului să participe la întâlniri suplimentare în care li se vor 
răspunde la întrebările specifice.  

Nunta este interzisă de canoanele Bisericii dacă mirii se află în următoarele situaţii:
• cumnaţi
• verişori de diferite grade  
• unchi sau mătuşi cu proprii nepoţi sau nepoate
• naşi cu fini (rudenie spirituală)
• naşul cu mama finului(finei) de Botez
• naşa cu tatăl finului(finei) de Botez
• părinţii adoptivi cu copiii adoptaţi
• persoane de acelaşi sex

Alte condiţii pentru ca nunta să poată fi oficiată:
• Ambii parteneri să fie creştini ortodocşi practicanţi. 
• Dacă unul dintre miri este de altă confesiune, este necesar ca  să fi fost botezat în numele  

Sfintei  Treimi (Matei  28,  19)  şi  să  accepte  ca  copiii  să  fie  educaţi  în  spiritul  credinţei  
ortodoxe.  Datorită  caracterului  sacramental  al  căsniciei  (în  care  cuplul  îşi  asumă 
angajamentul nu numai faţă de partener, ci şi faţă de Hristos) NU se poate oficia în Biserică 
slujba cununiei dintre un creştin ortodox şi un ne-creştin.   

Documente necesare:
• Certificat de căsătorie eliberat de autorităţile civile (Personbevis în Suedia).
• Certificat sau adeverinţă de Botez.

În cazul în care unul dintre parteneri nu este la prima căsătorie:
• În Biserica Ortodoxă nu se mai poate celebra Taina Cununiei a patra oară. 
• În cazul în care unul dintre parteneri este divorţat, acesta trebuie să prezinte o dovadă legală 

a încheierii căsniciei precedente.  
• În caz de văduvie, este necesar certificatul de deces al soţului decedat.

Naşii
Deoarece naşii participă la actul sacramental al slujbei cununiei, Biserica cere ca aceştia să 

îndeplinească următoarele condiţii:
• Creştini ortodocşi practicanţi, implicaţi în viaţa Bisericii, exemple puternice pentru cuplu
• Căsătoriţi în Biserica Ortodoxă

Cele necesare în ziua nunţii
• Actele menţionate mai sus
• Verighetele
• Lumânări decorative
• Vin roşu şi pâine (pişcoturi) 



Nu există surogat pentru Iisus Hristos în a menţine demnitatea şi sfinţenia legăturii dintre bărbat şi  
femeie în taina căsătoriei. Pentru ca celebrarea căsătoriei în Biserică să fie reală şi vie, trebuie ca 

şi viaţa voastră de acum înainte să fie o confirmare şi o continuare a ceea ce s-a întâmplat la  
Biserică în ziua nunţii!

• http://www.stdemetrioschurch.com  
• http://www.antiochian.org/sites/antiochian.org/files/CrownedBooklet.pdf  

     

  

http://www.antiochian.org/sites/antiochian.org/files/CrownedBooklet.pdf
http://www.stdemetrioschurch.com/Our_Faith_files/wedding-service.pdf

