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CU VÂ NT ÎNA INTE

9
n timp ce le vorbea, sprâncenele celor ce îl ascultau 
se încruntau din pricina mirării, roşind şi trădân-
du-şi sufletele ruşinate de cuvintele sale. El preamă-

rea „nemăsurata plăcere” a iubirii conjugale care face 
din soţ şi soţie un singur trup: „Trupurile li se împreu-
nează şi devin una, la fel cum se amestecă parfumul cu 
mirul.” 

Cel care vorbea, adresându-se mulţimii din secolul 
al IV-lea, era Sf. Ioan Hrisostom sau Gură de Aur, Arhi-
episcopul Constantinopolului. Îşi cunoştea bine ascul-
tătorii şi continuă: „Cuvintele mele îi ruşinează pe mulţi 
dintre voi, iar motivul pentru care vă ruşinaţi acum este 
destrăbălarea voastră. De ce v-aţi ruşina de ceea ce este vred-
nic de laudă, de ce aţi roşi în obraji când auziţi despre cele 
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neprihănite? Vreau să purific căsătoria şi să o readuc la noble-
ţea care îi este proprie, pentru a închide gura ereticilor care 
o consideră rea. Unii dintre voi socotesc că vorbele mele sunt 
prea îndrăzneţe pentru că spun că nunta este vrednică de 
toată cinstea. Dar numindu-mi vorbele prea îndrăzneţe Îl 
condamnaţi pe Dumnezeu, Cel Care a instituit căsătoria”1.

Atunci, ca şi acum, influenţa ideilor filosofice păgâne 
cu privire la materie şi trup i-a făcut pe unii creştini să 
considere că iubirea conjugală este necurată şi vătămă-
toare. În vremea aceea, unele secte condamnate de Bise-
rică promovau această viziune pe care Sf. Ioan Gură 
de Aur o critică atât de vehement. Sf. Vasile cel Mare 
îi numeşte pe susţinătorii acestor secte „eretici care 
afurisesc căsătoria şi consideră spurcat ceea ce Dumnezeu 
a creat.”2 

În cele din urmă, influenţa lor a fost puternică mai 
ales în Apus pentru că, prin învăţăturile lui Augustin, 
au consolidat viziunea Bisericii Apusene – ostilă şi 

1 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a XII-a la Epistola către Coloseni.
2 A doua Epistolă către Amfi lohie. Astfel de secte erau marcioniţii, 

encratiţii, apotactiţii, sacoforii, maniheii etc. Augustin, Episcop 
de Hipona (secolul al V-lea), părintele romano-catolicismului, 
care fusese neoplatonic şi maniheu, avea păreri asemănătoare 
chiar şi după convertirea la creştinism. El credea că sexualitatea 
este instrumentul prin care se transmite atât vina păcatului ori-
ginar, cât şi pedeapsa acestuia: moartea. Ereziile apusene refe-
ritoare la păcatul strămoşesc şi la moartea ca pedeapsă de la 
Dumnezeu sunt născocirile lui Augustin. Sf. Ioan Gură de Aur 
era Patriarhul Contantinopolului spre sfârşitul vieţii sale, pe 
când Augustin îşi începea cariera teologică.
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punitivă – cu privire la căsătorie. Această viziune s-a 
păstrat până în ziua de azi3. Potrivit acesteia, căsătoria 
şi iubirea conjugală sunt mijloace nedemne pentru un 
scop mai înalt (reproducerea sau procrearea), nu o 
taină tămăduitoare de sine stătătoare. Altfel spus, iubi-
rea conjugală nu este un lucru bun în sine, ci este accep-
tată doar atunci când soţul şi soţia şi-o asumă cu inten-
ţia conştientă de a procrea.

Conştiinţele soţilor ortodocşi nu trebuie împovă-
rate de astfel de teorii bizare, deşi adesea chiar aşa se 
întâmplă. Ceea ce urmează nu este o examinare a căsă-
toriei în general şi nici un studiu cu caracter exhaustiv 
asupra sexualităţii şi relaţiilor conjugale. Rândurile de 
mai jos doresc să fie doar o mână de ajutor care să ridice 
acele „sarcini grele şi cu anevoie de purtat” (Mt. 23: 4).

I .  DUM NEZEU A CR E AT SEX UA LITATE A

ŞI ATR ACŢI A DINTR E SEX E

Trebuie spus dintru început că Dumnezeu a creat 
toate lucrurile, nu doar pe unele. N-a existat un alt spi-
rit sau alt Creator de mai mică importanţă care să fi 
creat sexualitatea. O astfel de idee păgână este huli-

3 Atunci, pentru Augustin, ca şi acum pentru Papă, instinctul se-
xual face parte din dorinţa vicleană a omului, iar plăcerea sexu-
ală este condamnabilă. În teologia morală apuseană (latină), 
actul sexual este acceptabil doar când este însoţit de intenţia 
meritorie de a procrea; cu alte cuvinte, căsătoria există pentru 
(şi este defi nită de) procreaţie.
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toare atât la adresa lui Dumnezeu, cât şi a creaţiei Sale. 
Scripturile spun că Dumnezeu a creat sexualitatea omu-
lui. El a creat-o sub forma a două sexe complementare, 
care se împlinesc reciproc dintru început şi apoi a numit-o 
„bună” şi chiar „bună foarte” (Fac. 1:27-31). Hristos ne 
reaminteşte că Dumnezeu a fost Cel „ce de la început i-a 
făcut bărbat şi femeie”(Mt. 19:5). Dumnezeu a creat atrac-
ţia dintre sexe pentru ca omul să-şi afle desăvârşirea 
firii sale nu doar în sine, ci într-o altă persoană. Aceasta 
este tâlcuirea pasajului „Nu este bine să fie omul singur; 
să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Fac. 2:18). Dintru 
început, Dumnezeu a pregătit această unire a bărba-
tului cu femeia şi a vorbit despre ei numindu-i „un 
trup” (Fac. 2:24). „Nu există nicio altă relaţie între oameni 
atât de intensă ca cea dintre soţ şi soţie. Puterea acestei iubiri 
este într-adevăr mai intensă decât orice altă pasiune; şi alte 
dorinţe pot fi puternice, însă aceasta nu se stinge niciodată. 
Această iubire (eros) este adânc sădită înăuntrul fiinţei noas-
tre. Atrage trupurile bărbaţilor şi ale femeilor pentru că, la 
început, femeia s-a născut din bărbat. Vedeţi deci cât de 
strânsă este această legătură şi cât de providenţial a creat-o 
Dumnezeu dintr-o singură fiinţă? I-a îngăduit lui Adam să 
se căsătorească cu Eva, care era mai mult decât sora sau fiica 
sa; era carne din carnea sa. A făcut în aşa fel ca bărbatul sau 
femeia să nu-şi fie suficienţi lor înşişi.”4

Dorinţa bărbatului pentru femeie şi a femeii pen-
tru bărbat este, aşadar, profund sădită în noi de voinţa 

4 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia XX la Epistola către Efeseni.
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dumnezeiască şi nu este rea: „Dorinţa nu este păcat. 
Dar atunci când scapă de sub control şi este satisfăcută 
în afara căsătoriei, în văzul lumii, devine adulter, nu 
datorită dorinţei propriu-zise, ci datorită lipsei de 
măsură.”5

„Într-adevăr, căsătoria a fost lăsată de Dumnezeu pen-
tru naşterea de copii. Dar a fost lăsată de Dumnezeu şi pen-
tru o altă pricină, cu mult mai mare, anume ca să stingă 
aprinderile firii noastre. Martor îmi este Sf. Ap. Pavel care 
spune: «Dar din cauza desfrânării, fiecare să-şi aibă femeia 
sa». Şi porunceşte ca să se împreuneze, însă nu pentru a 
deveni părinţi de mulţi copii. Atunci pentru ce? Pentru ca, 
spune el, diavolul să nu vă ispitească. Dar nu spune: ‚Împre-
unaţi-vă dacă vreţi să aveţi copii’. Ce spune deci? «Dacă nu 
se pot înfrâna, să se căsătorească atunci», căci dintru înce-
put căsătoria avea două meniri. Mai târziu însă, când pămân-
tul şi marea şi întreaga lume s-au umplut de oameni, a rămas 
una singură: să alunge desfrânarea şi pofta nestăpânită.”6

5 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a XIII-a la Epistola către Romani.
6 Sf. Ioan Gură de Aur, Despre feciorie. Iată ce vrea să spună aici Sf. 

Ioan Gură de Aur: dacă, pentru o vreme, soţul şi soţia s-au în-
frânat în bună înţelegere, poate pentru post şi rugăciune, este 
bine să se împreuneze iar în numele căsătoriei. Nu este nevoie 
de scuza procreării. Nu aceasta este principala raţiune de a fi  a 
căsătoriei. Aşa cum nu este necesar să faci mulţi copii dacă nu 
doreşti aşa ceva. El vorbea într-un fel în care era perfect înţeles 
de cei care îl ascultau. În acele timpuri, contracepţia (măsurile 
de prevenire a sarcinii) şi avortul provocat erau cunoscute de 
veacuri. Biserica însă condamna avortul, nu contracepţia. Dar 
această atitudine nu era explicită. Dacă Biserica era inspirată în 
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„Care e motivul nunţii şi pentru ce a dat-o Dumnezeu? 
Ascultă-l pe Pavel, care zice: Din pricina desfrâului fiecare 
să aibă femeia lui. Astfel poate omul scăpa de desfrânare, de 
pofte ascunse, pentru a trăi împreună în cumpătare şi pen-
tru a fi bineplăcut lui Dumnezeu, fiind mulţumit cu femeia 
sa. Aşadar, doar pentru o pricină trebuie a ne lua femeie: ca 
să nu cădem în păcat şi să fim izbăviţi de orice desfrânare. 
De aceea este dată căsătoria, pentru ca toate ale sale să lucreze 
în numele cumpătării.”7

privinţa canoanelor pe care le adopta, era inspirată şi în privinţa 
celor pe care nu le adopta. Ea condamna pruncuciderea. Anu-
mite anticoncepţionale (precum „pilula de a doua zi” sau dife-
rite dispozitive intrauterine) sunt, ce-i drept, metode prin care 
ovulul fertilizat este avortat – informaţiile medicale exacte se 
obţin cel mai bine de la medici califi caţi. Unii ortodocşi confun-
dă contracepţia (sau controlul asupra sarcinii) cu avortul, cre-
zând că acele canoane împotriva avortului se aplică şi în cazul 
prevenirii sarcinii. Dar fertilizarea sau viaţa deja formată este 
una, şi posibilitatea teoretică este cu totul altceva. O altă confu-
zie se naşte dintr-o greşită înţelegere a celor scrise despre Onan 
în Cartea Facerii (38:8-10). Legea iudaică prevedea ca Onan să 
o ia de nevastă pe văduva rămasă fără copii a fratelui său Er şi 
„să ridice urmaşi fratelui său”. Legea spunea: „Întâiul născut pe 
care-l va naşte ea să poarte numele fratelui lui cel mort, pentru ca 
numele acestuia să nu se şteargă din Israel” (Deut. 25:6). Onan nu 
dorea un copil care să poarte numele lui Er, nu al său: „Ştiind 
însă Onan că nu vor fi  urmaşii ai lui, de aceea, când intra la femeia 
fratelui său, el vărsa sămânţa jos, ca să nu ridice urmaşi fratelui său. 
Ceea ce făcea el era rău înaintea lui Dumnezeu şi l-a omorât şi pe 
acesta.” Păcatul săvârşit de Onan nu era o metodă „anticoncep-
ţională”, ci o formă de a refuza să ridice un urmaş fratelui său 
care murise.

7 Sf. Ioan Gură de Aur, Laudă lui Maxim. 
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Trebuie amintit că în anumite scrieri patristice este 
posibil să găsim o referinţă trecătoare la procreare ca scop 
al căsătoriei, dar niciodată nu apare sub formă de canon 
sau formulă. Dacă cercetăm Părinţii mai îndeaproape, 
vom descoperi că în alte locuri aceştia spun că nunta este 
lăsată pentru a dobândi înfrânare şi castitate, pentru a 
rezista desfrânării. Doar Sf. Ioan Gură de Aur a scris 
într-o manieră atât de complexă şi punctuală pe margi-
nea acestui subiect. Aşadar, este crucial să înţelegem 
duhul Părinţilor în contextul întregii lor gândiri şi opere.

II .  „CINSTITĂ SĂ FIE NUNTA ÎNTRU TOATE

ŞI PAT UL NESPURC AT” 

Dacă unirea soţului cu soţia sa nu este ceva bun în 
sine, atunci căsătoria este o „taină” doar din punct de 
vedere juridic, fiind lipsită de orice sfinţenie care să o 
„încununeze cu slavă şi cinste”. Dar un alt mare Sfânt 
Părinte a spus: „Încă nu eşti căsătorit? Nu-ţi fie teamă de 
această taină. Rămâi curat şi după căsătorie.”8 Dacă actul 
conjugal este pervertit şi trebuie restaurat prin naşte-
rea de prunci, atunci cununia nu este spre cinste, iar 
Sf. Pavel nu ar fi spus: „Cinstită să fie nunta întru toate 
şi patul nespurcat. Iar pe desfrânaţi îi va judeca Dumnezeu” 
(Evr. 13:4). Sf. Ioan Gură de Aur pare să spună că des-
frânaţii nu ar fi vinovaţi dacă nu ar exista căsătoria şi 
dacă sexul ar servi exclusiv la procreare. Dar patul con-

8 Sf. Grigorie Teologul, Cuvântare despre Sfântul Botez. 
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jugal este cinstit tocmai pentru că scopul său este din-
colo de procreare. „Lăudând mai întâi cinstea nunţii şi a 
patului nespurcat, Pavel a adăugat îndreptăţit cele ce au 
urmat. Căci dacă a fost dată nunta, pe bună dreptate este 
pedepsit cel desfrânat, iar cel care săvârşeşte adulter va fi 
osândit.”9 În pasajele biblice despre căsătorie, inclusiv 
în cele câteva discursuri pauline, nu se pomeneşte nimic 
despre procreare.10 A spune că procrearea este raţiu-
nea de a exista a căsătoriei este totuna cu a afirma că 
botezul este necesar pentru a spori numărul de mem-
bri ai Bisericii. Discuţia, de fapt, nu este îndreptată 
împotriva procreării, ci împotriva noţiunii dubioase 
potrivit căreia actul conjugal trebuie legitimat de inten-
ţia de a procrea.

Atât în Vechiul (Fac. 2:24) cât şi în Noul Testament 
(Mt. 19:5), Dumnezeu a spus: „Şi vor fi amândoi un trup”. 
În ambele pasaje contextul nu conţine porunca de a pro-
crea, şi nici vreo altă conotaţie negativă. A fi „un trup” 
implică unitatea bărbatului şi a femeii, ca „ajutor unul 
altuia”, pentru desăvârşirea lor. Însă, în acest context, 

9 Omilia la Epistola către Evrei.
10 Omilia la Epistola către Evrei. Dintre autorii Bibliei, nimeni nu a 

scris atât de mult despre căsătorie precum Sf. Pavel. Dintre Sfi nţii 
Părinţi, nimeni nu l-a interpretat pe Sf. Pavel atât de profund şi 
nu a scris atât de mult pe tema căsătoriei, ca Sf. Ioan Gură de 
Aur. Tradiţia Bisericii consideră că Ioan Gură de Aur este nu 
doar cel mai autorizat comentator al Epistolelor Sf. Pavel, ci şi 
însăşi vocea Apostolului care, prin harul lui Dumnezeu, vorbeş-
te prin el – cinstire pe care Apusul, în general, i-o rezervă lui 
Augustin. (Vezi viaţa Sf. Ioan Gură de Aur.)
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mentalitatea de tip augustinian, conferă doar o conota-
ţie negativă cuvântului „trup”: aceea de relaţii sexuale 
păcătoase. Puterea restauratoare a iubirii conjugale desă-
vârşite, deplinătatea tainei şi harul ei tămăduitor sunt 
mult deasupra mentalităţii apusene. Această mentali-
tate ignoră cu desăvârşire potenţialul iubirii conjugale 
care presupune o negare de sine şi o iubire jertfelnică, 
acea iubire care „nu caută la ale sale” (1 Cor. 14:5) şi care 
parcurge drumul Crucii. Cunoscând acest potenţial, în 
timpul Cununiei, Biserica îi oferă ca exemplu pe Sfin-
ţii Mucenici şi cere mijlocirea acestora. 

Renunţarea la sine şi sfinţirea iubirii jertfelnice pot 
exista doar în libertate. Doar în libertate ne asumăm 
Crucea. Acestea sunt lucruri pe care nu le putem face 
doar ca disciplină. Dacă soţul şi soţia ajung, prin renun-
ţarea la sine, la iubirea jertfelnică, chiar şi în căsnicii 
fără copii, aceasta reprezintă o formă de martiriu fără 
sânge care împlineşte Taina Cununiei. În Scripturi, nici 
căsătoria nu este definită de procreare, după cum nici 
procrearea nu este obligatorie în cadrul căsătoriei. Pro-
crearea este sfânta împreună-creare a lui Dumnezeu 
şi a omului, fiind însă profanată atunci când gândirea 
augustiniană o consideră o pedeapsă pentru iubirea 
conjugală. La oameni, procrearea nu este rodul vreu-
nei impuneri exterioare, nici al întâmplării şi nici al 
„legii naturale” ci depinde exclusiv de libertate, de 
voinţă şi de rugăciune. În acest fel, omul, făptură raţi-
onală, îşi asumă taina procreării şi a creşterii copiilor, 
dacă spre aceasta îl călăuzeşte expresia iubirii lor. Iubi-
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rea este roditoare în mai multe feluri. Presiunea, curi-
ozitatea exagerată şi judecăţile referitoare la patul con-
jugal, precum şi intenţiile privind naşterea de prunci 
profanează onoarea şi intimitatea patului conjugal, 
unde nu este loc decât pentru doi.11

Spre deosebire de romano-catolicism, ortodoxia nu 
crede că sămânţa omenească în sine (bărbătească sau 
femeiască) constituie viaţa omului. Dacă ar fi aşa, atunci 
bărbatul sau femeia (cel puţin femeia) ar putea să se 
reproducă singuri, fără ajutorul celuilalt. Dar Dumne-
zeu „nu a lăsat ca femeia să zămislească prunci fără bărbat; 
dacă ar fi lăsat, ea ar fi sieşi suficientă.”12 Ortodoxia res-
pinge sistemul de credinţă latin care atribuie fiinţei 
„posibilităţi pure” (idei abstracte privind potenţialita-
tea lucrurilor). Teologia scolastică susţine că măsurile 
de precauţie pentru ca spermatozoidul să nu fecundeze 
ovulul sunt un păcat, deoarece posibilităţile lucrurilor 

11 Într-un articol din 1960 pe tema practicilor anticoncepţionale, Pr. 
V. Palkovski scria: „De regulă, în Biserica Rusă preoţii – din discre-
ţie –nu pun niciodată întrebări despre acest subiect. Duhovnicii con-
sideră că domeniul relaţiilor dintre soţ şi soţie este mult prea intim 
pentru a fi  investigat de preot. Întrebările de acest fel nu sunt puse 
niciodată din dorinţa de a nu pătrunde în intimitatea unde cei doi 
formează un trup şi unde prezenţa celui de-al treilea este nedorită, chiar 
atunci când este vorba de un preot sau de întrebările sale.” Citat de 
Paul Evdokimov în studiul său excelent, Taina iubirii. Mai exis-
tă şi exemplul Sf. Serafi m de Sarov: „Când vorbea cu oameni căsă-
toriţi, stareţul nu intra niciodată în detaliile vieţii conjugale. Îi era de 
ajuns să îi întrebe dacă au credinţă şi dragoste unul pentru celălalt.” 
Irene Goreinov, Sf. Serafi m de Sarov.

12 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia XX la Epistola către Efeseni.
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există, într-o anumită măsură, în mintea şi esenţa lui 
Dumnezeu, pentru că Lui îi place să cugete la acestea13. 
Aşadar, potrivit romano-catolicismului, a împiedica 
zămislirea unei fiinţe omeneşti înseamnă a distruge ceva 
care îşi are fiinţa şi realitatea în Dumnezeu. Acest sis-
tem de gândire nu îşi are originea în Evanghelie, ci în 
definiţiile şi speculaţiile filosofilor greci. 

Ca urmaşi ai lui Adam, noi am căzut din starea de 
unitate a sexelor complementare, nemaifiindu-ne de „aju-
tor unul altuia”, ci vrăjmaşi14. Concepţia eterodoxă ignoră 

13 „Posibilităţile pure deţin fi inţa adevărată (deşi doar ideală), undeva la 
mĳ loc între nefi inţă şi existenţa propriu-zisă. Dumnezeu iubeşte ceea 
ce este pur şi posibil, bucurându-Se în numărul infi nit de lucruri po-
sibile pe care El le înţelege.” Msgr. J. Pohle, God: His Knowability, 
Essence, and Att ributes, London, 1946. Aşa-zisă teologie naturală 
este derivată din aceleaşi ipoteze fi lozofi ce. Învăţătura potrivit 
căreia ideile, ipotezele, arhetipurile şi posibilităţile pure sunt 
reale în esenţa dumnezeiască, duce la politeism. Ea este însăşi 
baza ereziei apusene care afi rmă că energiile necreate ale lui 
Dumnezeu (de pildă atotştiinţa, preştiinţa, providenţa, iubirea, 
puterea şi creativitatea lui Dumnezeu) sunt identice cu esenţa 
Lui necreată. Această erezie, cu originea tot în învăţăturile lui 
Origen, a alimentat atacurile latinilor la adresa isihaştilor şi a Sf. 
Grigore Palama, care se opunea învăţăturilor scolastice. Potrivit 
Sfi nţilor Părinţi, Sinoadele pan-ortodoxe de la Constantinopol 
din 1341 şi 1351, care au reafi rmat învăţăturile ortodoxe, au res-
pins următoarele învăţături latine: energiile necreate şi esenţa 
dumnezeiască sunt unul şi acelaşi lucru; harul la care participă 
omul este o energie creată.

14 Sf. Ioan Gură de Aur spune că Dumnezeu cinsteşte unitatea 
dintre soţ şi soţie mai presus de orice: „Dumnezeu i-a făcut din 
doi unul. Soţ şi soţie, două jumătăţi ale unui singur trup. Dum-
nezeu o numeşte pe soţie «ajutor» pentru a demonstra unitatea 
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acest aspect, fiind indiferentă faţă de restaurarea omu-
lui (a unităţii dintre bărbat şi femeie) prin căsătorie. 
Aceasta ignoră capacitatea căsătoriei de a tămădui per-
sonalitatea omului, sfâşiată de lupta naturii noastre 
căzute pentru supravieţuire biologică şi pentru nemu-
rire prin poligamie, promiscuitate şi desfrânare. Această 
concepţie nesocoteşte cumpătarea şi curăţia pe care o 
presupune monogamia: „Căci prin relaţii după lege, căsă-
toria dezrădăcinează impulsul năvalnic al dorinţelor şi nu 
le permite bărbaţilor să se dedea la fărădelegi şi desfrânare.”15 
O nesocoteşte pentru că îi lipseşte adevărata viziune 
asupra Învierii lui Hristos. Învierea în trup a lui Hris-
tos ne aduce viaţa veşnică fiindcă El a biruit puterea 
morţii şi a celui viclean, eliberându-i pe oameni (băr-
baţi şi femei) de o sexualitate a morţii. Adică de o sexu-
alitate a dominaţiei, a puterii, a competiţiei reproduc-
tive; de o sexualitate a turmei şi a supravieţuirii speciei; 
de sexualitatea omenirii ce nu cunoscuse mântuirea.

III .  ÎN R EL AŢIILE SEX UA LE ,

SOŢ UL ŞI SOŢI A SUNT EGA LI

Soţul şi soţia devin un trup şi îşi restaurează în chip 
desăvârşit natura unică a firii umane. Niciunul dintre 
ei luat separat nu este mai mult sau mai puţin om ori 

soţilor, cinstind unitatea lor mai presus decât aceea dintre copil 
şi părinţi.” (Omilia a XII-a la Epistola către Coloseni).

15 Sf. Ioan Damaschin, Expunerea exactă a credinţei ortodoxe (Dogma-
tica), Cartea a IV-a, 24.
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suficient-sieşi decât celălalt. De aceea, în timp ce în 
anumite privinţe, Apostolul Pavel şi Sf. Ioan Gură de 
Aur atribuie o autoritate mai mare bărbaţilor, în această 
privinţă ei atrag atenţia că soţul şi soţia sunt egali. Fide-
litatea conjugală este necesară atât unuia, cât şi celui-
lalt: „Soţul şi soţia sunt la fel de responsabili pentru cin-
stea patului lor conjugal.”16

„Fiecare bărbat să-şi aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi 
aibă bărbatul său. Bărbatul să-i dea femeii iubirea [conju-
gală] datorată, asemenea şi femeia bărbatului. Femeia nu 
este stăpână pe trupul său, ci bărbatul; asemenea nici băr-
batul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Să nu vă lip-
siţi unul de altul, decât cu bună învoială pentru un timp, 
ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea, şi iarăşi să 
fiţi împreună, ca să nu vă ispitească satana, din pricina neîn-
frânării voastre. Şi aceasta o spun ca un sfat, nu ca o poruncă. 
Eu voiesc ca toţi oamenii să fie cum sunt eu însumi. Dar fie-
care are de la Dumnezeu darul lui: unul aşa, altul într-alt 
fel. Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este 
pentru ei să rămână ca şi mine. Dacă însă nu pot să se înfrâ-
neze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsăto-
rească, decât să ardă.” (1Cor. 7:2-9)

„De ce insistă Pavel atât de mult pe egalitate? În alte pri-
vinţe este nevoie de o autoritate superioară, dar aici, unde 
este vorba despre curăţie şi sfinţenie, soţul nu este privile-
giat faţă de soţie.”17 „Luaţi aminte la cuvintele lui Pavel. Nu 
spune nimic despre o autoritate mai mare sau mai mică. De 

16 Sf. Gură de Aur, Omilia a XIX-a la Epistola 1 către Corinteni.
17 Sf. Gură de Aur, Omilia I despre căsătorie.
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ce vorbeşte despre egalitate? Pentru că se referă la fidelitatea 
conjugală. „…bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. 
Să nu vă lipsiţi unul de altul, decât cu bună învoială pentru 
un timp…” Soţia nu ar trebui să se lipsească de soţ fără 
bună învoială cu acesta şi viceversa, căci o astfel de 
asceză poate duce la căderi cumplite, legături adulte-
rine, desfrânări şi căsnicii distruse. Dacă unul dintre 
soţi se lipseşte de celălalt fără bună înţelegere, săvâr-
şeşte o fraudă şi un furt. Atunci când îşi refuză soţul, 
soţia săvârşeşte un păcat mai mare decât virtutea absti-
nenţei lor. Ei amândoi sunt responsabili de consecinţe. 
Decât să se comporte aşa, ar face bine să pună preţ pe 
armonie şi bună înţelegere mai mult decât orice. 

Imaginaţi-vă o căsnicie în care soţia se abţine de la 
relaţiile conjugale cu soţul ei, fără încuviinţarea aces-
tuia. Dacă el comite desfrânare sau reuşeşte să se abţină, 
însă e neîmpăcat şi – pierzându-şi mereu cumpătul – 
o împovărează cu reproşuri, atunci la ce folosesc pos-
tul şi abstinenţa? Nu ajută la nimic, fiindcă iubirea s-a 
împuţinat. Câte nedreptăţi, necazuri şi certuri apar din 
această pricină! Când există neînţelegeri între soţ şi 
soţie, căminul lor este ca o corabie distrusă de furtună, 
în care căpitanul şi cârmaciul se contrazic. De aceea, 
atunci când Pavel spune: „Să nu vă lipsiţi unul de altul, 
decât cu bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeletni-
ciţi cu postul şi cu rugăciunea”18 el se referă la o rugă-
ciune neobişnuit de intensă. Altminteri, dacă celor căsă-
toriţi le interzice să se roage, cuvintele sale despre 

18 Pe perioada Postului Mare, de exemplu.
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rugăciunea neîncetată nu mai au niciun rost. De bună 
seamă, este posibil să fii căsătorit şi să te rogi în ace-
laşi timp, însă rugăciunea devine mai puternică, mai 
intensă prin abstinenţă. Să remarcăm că el nu spune 
„să vă rugaţi”, ci „să vă îndeletniciţi cu rugăciunea”. 
Nu vrea să spună că relaţiile sexuale profanează rugă-
ciunea. Ci doar că ele acaparează atenţia celor care le 
practică.19

I V. ÎN V IER E A ESTE PR E A M Ă R ITĂ

ÎN META FOR A IUBIR II CONJUGA LE

Scripturile nu ezită să folosească imaginile suges-
tive ale logodnei şi chiar ale iubirii conjugale ca meta-
foră pentru dragostea reciprocă, desăvârşită, dintre 
Hristos şi mireasa Sa, Biserica: „… v-am logodit unui 
singur bărbat, ca să vă înfăţişez lui Hristos fecioară nepri-
hănită.” (2 Cor. 11:2), „Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voas-
tre, după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe 
Sine pentru ea. Aşadar, bărbaţii sunt datori să-şi iubească 
femeile ca pe înseşi trupurile lor…Căci nimeni vreodată 
nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl încăl-
zeşte, precum şi Hristos Biserica, pentru că suntem mădu-
lare ale trupului Lui, din carnea Lui şi din oasele Lui.” 
(Efes. 5: 25, 28-32)20.

19 Sf. Gură de Aur, Omilia a XIX-a la Epistola I către Corinteni.
20 Cântarea cântărilor din Vechiul Testament este iubirea alegorică 

a Mirelui Hristos pentru Mireasa Sa. O rugăciune dinaintea Sfi n-
tei Împărtăşanii evocă această intimitate a celor ce fac parte din 
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„Pavel a combinat două imagini aici: trupul natural şi 
trupul lui Hristos. Dumnezeu descoperă, în Cartea Facerii, 
că măreaţă şi minunată taină este ca doi să devină unul, căci 
Fiul L-a lăsat pe Tatăl şi S-a pogorât la noi, cununându-Se 
cu mireasa Lui, Biserica. Pavel spune «Această taină mare 
este» cu sensul că «totuşi, înţelesul alegoric nu invalidează 
iubirea celor căsătoriţi.» Iată deci că Pavel nu dispreţuieşte 
unirea trupească, dar se foloseşte de unitatea spirituală pen-
tru a o ilustra. Cât de nesocotiţi sunt cei care dispreţuiesc 
căsătoria. Dacă nunta ar merita să fie condamnată, Pavel nu 
L-ar fi numit niciodată pe Hristos Mire şi Biserica nu ar fi 
fost niciodată asemuită cu o Mireasă, adăugând că în acest 
fel bărbatul îşi lasă tatăl şi mama, referindu-se apoi din nou 
la Hristos.”21.

Hristos, Mirele care se urcă pe Cruce pentru Mireasa 
Lui, Biserica, este o temă majoră în Săptămâna Mare. 
Tema Mirelui continuă în săptămâna pascală, în care 
Mântuitorul înviat din morţi, ridicându-Se din mor-
mânt ca un soare şi, după trup, nemuritor, este ase-
mănat cu un „mire ce iese din camera de nuntă”. În 
alegoria nunţii, El moare pentru Mireasa Lui şi vine 
la ea în moarte, unde Mireasa era ţinută în robie veş-
nică. Acolo, în mormânt, El biruie moartea, își elibe-
rează Mireasa şi o ia la Sine, unind-o cu Trupul Său 
biruitor pentru a se putea împărtăşi de viaţa şi dra-

trupul lui Hristos. „Îndulcitu-m-ai cu dorul Tău, Hristoase, şi 
m-ai schimbat cu dumnezeiasca Ta dragoste.” 

21 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a XII-a la Epistola către Coloseni; Omi-
lia XX la Epistola către Efeseni.
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gostea veşnică22. Încununarea lucrării mântuitoare a 
lui Hristos este biruinţa morţii prin Învierea Sa, iar 
perioada liturgică cea mai solemnă şi înălţătoare din 
întreg anul bisericesc o preamăreşte prin metafora 
iubirii conjugale!

Vedeţi cum Duhul Sfânt a grăit prin Sfinţii Părinţi 
şi prin Scripturi şi cum ruşinează ideile noastre necu-
rate de iubirea conjugală. Chiar dacă bărbaţii au o vizi-
une deformată despre aceasta, Dumnezeu cu siguranţă 
nu vede lucrurile în acelaşi fel. „Pavel cuvântează des-
pre căsătorie fără să se ruşineze, şi pe bună dreptate. Stă-
pânul său a cinstit căsătoria şi, departe de a se ruşina de ea, 
a înnobilat-o cu prezenţa şi darurile Sale. A adus cel mai 
de preţ dar de nuntă atunci când a preschimbat apa în vin. 
De ce s-ar ruşina atunci robul Său când i se vorbeşte des-
pre căsătorie?”23 Participând la nunta din Cana, împre-
ună cu Mama Sa cea Pururea Fecioară şi bucurându-se, 
El a arătat că nunta nu are o moralitate îndoielnică şi 
că nu este o formă legală de desfrânare. Şi, pentru a 
nu lăsa vreo urmă de îndoială în minţile noastre, a 
schimbat apa în vin ca pregustare a Sfintei Sale Împăr-
tăşanii. În Sfânta Euharistie, căsătoria şi toate tainele 
se desăvârşesc şi lucrează cu putere pentru vindecarea 
omului întreg.

Cuplul nupţial este unit prin pogorârea Sfântului 
Duh, simbolizat de cununile mirilor. Preotul se roagă 

22 Vezi şi Utrenia din zilele de duminică, Glasurile 1 şi 2 şi Vecernia 
Mare din Duminica Mironosiţelor.

23 Sf. Ioan Gură de Aur, Prima Omilie despre căsătorie.
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aşa: „Uneşte-i pe dânşii într-un singur trup”, „Încununea-
ză-i pe dânşii cu slavă şi cinste”, răspunde Biserica. Aceasta 
este o imagine a Cincizecimii; aceeaşi slavă necreată a 
lui Dumnezeu se pogoară peste capetele mirilor. Taina 
unirii lor este pecetluită, întreţinută şi sporită prin con-
tinua lor participare la Sfânta Euharistie. Binecuvân-
taţi prin Taina Cununiei şi hrăniţi prin puterea de via-
ţă-dătătoare a Sfintei Euharistii, această unire poate 
restaura umanitatea bărbatului şi a femeii, reîntregită 
prin mucenicia iubirii jertfelnice dintre ei.

Printre multele binecuvântări cerute în timpul sluj-
bei Cununiei se numără şi rodul pântecelui şi bucuria 
de a avea copii sănătoşi. Nu se spune „copii mulţi”, ci 
doar „prunci buni”. Pot fi unul singur sau numai doi. 
Rugăciunile oferă câteva exemple de sfinţi căsătoriţi; 
fiecare cuplu avea unul sau doi copii (cu excepţia lui 
Iacob care, cu două neveste şi două servitoare, a lăsat 
patriarhi pentru douăsprezece seminţii). Aceste cupluri 
şi-au sporit virtuţile. Avraam şi Sarra, Zaharia şi Eli-
sabeta, Ioachim şi Ana, Isaac şi Rebeca, departe de a 
„umple pământul”, nu au avut nici măcar câte doi copii. 
La slujba Cununiei rugăciunea se face pentru „rodul 
pântecelui după cum este bine pentru ei”24.

Aceeaşi slujbă a Cununiei se săvârşeşte pentru toţi 
mirii. Rugăciunea pentru rodul pântecelui nu este deci 
o poruncă dumnezeiască. Nu fiecare cuplu care se 
cunună în Biserică poate, sau ar trebui, să aibă copii. 

24 Cerere din prima ectenie din Slujba Cununiei.
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Unii sunt fără de rod, alţii bolnavi, alţii prea bătrâni, 
iar alţii nevoiaşi sau împovăraţi în alt mod, dar peste 
toţi25 se revarsă aceeaşi providenţă plină de iubire a lui 
Dumnezeu: „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem 
ajutor potrivit pentru el”…Şi a zis Adam: „Iată aceasta-i 
os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi 
femeie, pentru că este luată din bărbatul său. De aceea va 
lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia 
sa şi vor fi amândoi un trup.” (Fac. 2:18, 23-24) „Fiecare 
bărbat să-şi aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărba-
tul său. Bărbatul să-i dea femeii iubirea [conjugală] dato-
rată, asemenea şi femeia bărbatului…Dacă însă nu pot să 
se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se 
căsătorească, decât să ardă.” (1 Cor. 7:2-3:9)

25 Este vorba, între alţii, nu doar despre mirii care descoperă abia 
după cununie că nu pot avea copii, ci şi de cei care, înainte de 
căsătorie, ştiau că nu pot avea copii din cauza unei infi rmităţi, a 
vârstei înaintate sau din alte pricini. Biserica nu a adoptat nicio-
dată un canon prin care să interzică acestor cupluri să se cunune 
sau să le impună asceza în relaţiile nupţiale. Un asemenea canon 
ar contrazice cuvântul explicit rostit de Dumnezeu în Scripturi. 
De asemenea, Biserica nu impune desfacerea cununiei în cazul 
celor care ulterior devin neroditori datorită menopauzei sau 
altor pricini. Mamele care alăptează, de exemplu, nu ajung la 
ovulaţie, fi ind aşadar „neroditoare” pe toată durata alăptării. 
Chiar dacă ar veni dinlăuntrul Bisericii, măsurile coercitive îm-
potriva patului conjugal, adoptate în asemenea ocazii, ar friza 
fariseismul pe care Hristos l-a condamnat, deoarece adaugă alte 
legi la Lege şi ar impune „sarcini grele şi cu anevoie de purtat” 
„pe umerii oamenilor” (Mt. 23:4). Mai mult chiar, ar încălca po-
runca lăsată de Domnul: „Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. 
Deci, ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă.” (Mt. 19:6)
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„Căsătoria nu duce întotdeauna la naştere de prunci. 
Dovadă sunt numeroase cupluri care nu au copii. Astfel, 
cumpătarea este mai de preţ, mai ales acum, când întreaga 
lume s-a umplut de oameni.”26 Rugăciunile pentru naş-
terea de prunci sunt făcute spre binele fiecărui cuplu 
în parte. Altminteri ne-am transforma toţi în nişte 
automate, iar Dumnezeu ar asupri şi ar încălca libera 
voinţă a omului.27

V. „CR EŞTEŢI ŞI VĂ ÎNMULŢIŢI

ŞI UMPLEŢI PĂ M Â NT UL . . .”

Poruncile lui Dumnezeu sunt date tuturor oameni-
lor. Dacă „Creşteţi şi vă înmulţiţi” (Fac. 1:28) se referă 
exclusiv la reproducerea sexuală, gândiţi-vă cât de 
mare este păcatul celor care îşi irosesc vieţile încăpă-
ţânându-se să încalce această poruncă. Printre ei nu se 
află numai cuplurile fără copii, ci şi monahii, monahii-
le, episcopii şi toţi cei necăsătoriţi care îşi păstrează 
fecioria. 

Părinţii Bisericii, însă, afirmă că omul, făptură raţi-
onală, este înzestrat cu alte capacităţi de creştere, iar 

26 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia I despre căsătorie.
27 Una din rugăciunile de la Cununie spune aşa: „Voia Ta este pen-

tru împreunarea după rânduială şi pentru naşterea de prunci.” Altfel 
spus, împreunarea fără rânduiala cununiei este o fărădelege şi 
e contrară voinţei lui Dumnezeu şi a ceea ce El doreşte în pri-
vinţa creşterii de prunci. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu 
aşteaptă copii de la fi ecare.
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această poruncă nu este îndeplinită exclusiv prin pro-
creare: „Iar Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: «Creşteţi 
şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul». Creşteţi, aşadar, desă-
vârşindu-vă omul lăuntric în Dumnezeu; înmulţiţi-vă cu 
binecuvântarea Bisericii. Fie ca înţelegerea şi cunoaşterea 
lui Dumnezeu să nu fie rezervată unei singure persoane. 
Fie ca Evanghelia mântuirii să fie răspândită pe tot pămân-
tul. Cine ar trebui să se «înmulţească»? Cei născuţi întru 
Evanghelie. «Umpleţi pământul?» Umpleţi trupul ce vi s-a 
dat cu fapte bune. Căci aceleaşi cuvinte au fost rostite şi 
către făpturile necuvântătoare (Fac. 1:22). Iar cuvintele se 
împlinesc atunci când ne călăuzim după acel chip cu care 
am fost cinstiţi. Făpturile necuvântătoare trebuie să se înmul-
ţească trupeşte, pe când noi trebuie să înmulţim lucrarea 
duhovnicească. În vreme ce acelea umplu pământul nume-
ric, noi îl umplem cu fapte bune. «Umpleţi pământul», dar 
nu ocupându-l şi, astfel, întrebându-vă dacă mai este sufi-
cient de încăpător, ci umpleţi-l cu puterea dreptei cugetări.”28 
„Porunca «Creşteţi şi vă înmulţiţi» nu se referă, desigur, 
numai şi numai la înmulţirea prin unirea conjugală. Este 
necesar să înţelegem porunca din punct de vedere duhovni-
cesc. Căci există o sămânţă duhovnicească şi o zămislire care 
se petrece în pântecele duhovnicesc cu frică şi dragoste de 
Dumnezeu, prin care lucrează un duh izbăvitor.”29

„La început naşterea de prunci era de dorit pentru ca fie-
care să lase în urmă o amintire a vieţii sale. Cum nu exista 

28 Sf. Grigore de Nyssa, Omilia I şi a II-a la Cartea Facerii 1:28.
29 Sf. Ioan Damaschinul, Expunerea exactă a credinţei ortodoxe (Dog-

matica), Cartea a IV-a, 24.
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încă nădejdea învierii, ci numai moarte şi autoritatea legii, 
iar cei care mureau credeau că vor pieri cu totul după această 
viaţă, Dumnezeu a lăsat mângâierea copiilor. Pentru toţi cei 
care aveau să moară şi pentru apropiaţii lor, copiii erau con-
solarea cea mai de preţ. Acesta era motivul principal pen-
tru care oamenii doreau copii. Acum însă nu mai vorbim 
despre moarte, ci despre înaintarea spre o altă viaţă, mai 
bună decât cea prezentă, iar dorinţa de a rămâne în poste-
ritate prin copii nu-şi mai are rostul... Aşa că nu mai rămâne 
decât un singur motiv pentru căsătorie: acela de a birui 
desfrânarea.”30

V I. LEGE A FECIOR IEI

ESTE DATĂ T UT UROR

Celibatul şi viaţa monahală sunt numite viaţă înge-
rească deoarece imită firea netrupească a îngerilor. Cu 
toate acestea, Dumnezeu a dat tuturor oamenilor o sin-
gură cale spre mântuire: castitatea. Aceasta este calea 
deopotrivă a celor căsătoriţi şi a celor necăsătoriţi, a celor 
feciorelnici şi a monahilor. Fecioria şi castitatea în căsă-
torie nu înseamnă excluderea relaţiilor trupeşti, deşi 
există şi asemenea căsătorii. Şi nu este vorba de fecioria 
ascezei periodice, deşi se întâmplă şi aşa. Ne referim la 
fecioria credincioşiei în căsătorie, credincioşia din inimă 
şi gând, ca şi cea trupească. Aceasta este castitatea şi cură-
ţia celor doi care au devenit unul singur.

30 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia I despre căsătorie.
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Atunci când o persoană necăsătorită sau chiar dedi-
cată celibatului cade în desfrânare, vătămarea nu este 
la fel de gravă ca în cazul unei persoane căsătorite. 
Atunci păcatul se numeşte adulter şi consecinţele aces-
tuia sunt mult mai serioase: faţă de sine, căci a zdrobit 
orice nădejde în a afla desăvârşirea şi împlinirea în uni-
rea dintre soţ şi soţie; faţă de căminul său, căci o astfel 
de furtună distruge integritatea existenţei unuia din-
tre soţi şi poate nărui întregul cămin, asemeni pietrei 
din capul unghiului care este scoasă din temelia unei 
case. Dar Domnul spune că săvârşim adulter în inima 
noastră chiar şi atunci când privim la altcineva cu gân-
duri aprinse de poftă (Mt. 5:28). Oricine poate săvârşi 
adulter sau desfrânare în sens duhovnicesc, chiar dacă 
nu în trup, cu consecinţe similare (dar nevăzute) pro-
vocate de păcatul comis cu gândul. „Desfrânarea este 
posibilă şi fără a săvârşi relaţii trupeşti cu altcineva.”31 Ade-
vărata feciorie şi castitate este aceea care se păstrează, 
înainte de toate, în inimă şi în gând.32

Aceasta este legea castităţii pe care Dumnezeu ne 
cere tuturor să o respectăm, monah sau monahie, om 

31 Sf. Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuş, Cuvântul 15.
32 „Fecioria nu înseamnă doar asceza sexuală. Cel care este tulbu-

rat de grĳ ile lumeşti nu vieţuieşte cu adevărat în feciorie. De fapt, 
Pavel spune că aici se vede diferenţa dintre o soţie şi o fecioară. 
El nu se referă la căsătorie sau la asceză, ci la lipirea sau detaşa-
rea de grĳ ile lumeşti. Sexul nu este un rău în sine; dar este o 
povară pentru cel sau cea care doreşte să-şi dedice întreaga via-
ţă rugăciunii.” Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a XIX-a la Prima 
Epistolă către Corinteni



106 T A I N A  O M U L U I  Ş I  T A I N A  C U N U N I E I

căsătorit sau necăsătorit, tânăr sau vârstnic, bărbat sau 
femeie. Când soţul şi soţia o respectă, ei împlinesc 
întreaga semnificaţie a Tainei Cununiei pe care au pri-
mit-o „într-un singur trup: cumpătarea, iubirea unuia pen-
tru celălalt, patul de nuntă nespurcat, unimea sufletelor şi 
a trupurilor”. Oare se străduiesc ei să se învrednicească 
de binecuvântările cerute prin Taina Cununiei, cinstea 
patului de nuntă, unimea sufletului şi a trupului? Este 
„trupul lor unul” care n-a cunoscut adulterul şi desfrâ-
narea? Atunci aceasta este castitatea şi fecioria căsăto-
riei. Caşti sunt soţul şi soţia care nu se doresc decât 
unul pe celălalt. Atunci se poate spune că au împlinit 
porunca lui Dumnezeu şi, potrivit unei rugăciuni de 
la Cununie, „îşi vor primi cununile în împărăţia Sa”.

Este de înţeles faptul că aspectele teologice par 
multora teoretice, academice şi deci lipsite de rele-
vanţă pentru viaţa creştină de zi cu zi. Dar tocmai 
problemele teologice exercită o enormă influenţă asu-
pra vieţii creştinilor. Iată, de pildă, efectele devasta-
toare pe care teologia romano-catolică le are asupra 
relaţiilor conjugale.33 Adevărata teologie a nunţii este 
pozitivă şi eliberatoare pentru spiritul şi deplinăta-
tea omului, în vreme ce falsa teologie este opresivă şi 
dezumanizantă.

Biserica Ortodoxă a înţeles această realitate. Şi, în 
trăirea ei profundă a lui Hristos, a respins eforturile – 

33 Vezi nota 13 pentru a ilustra felul în care aşa-zisele chestiuni 
teoretice pot afecta viaţa „practică” a creştinilor. Vezi, de aseme-
nea, notele 2, 3 şi 6.
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chiar pe cele venite dinăuntrul ei – de a interzice căsă-
toria clerului. Biserica ştia că acele eforturi proveneau 
dintr-un zel ascetic exagerat, însă un zel fără înţele-
gere, influenţat de filosofia şi religia păgână. Biserica 
a fost nevoită să anatemizeze, caterisească şi excomu-
nice, dar a apărat taina cununiei creştine: 

„Dacă vreun episcop, preot, diacon sau orice alt cleric 
s-ar înfrâna de la căsătorie, de la carne şi vin, nu pentru 
înfrânarea închinată Domnului, ci din scârbă, uitând că 
toate sunt bune foarte, că Dumnezeu a făcut pe bărbat şi pe 
femeie, şi bârfind ar huli făptura, ori să se îndrepteze ori să 
se caterisească şi să se afurisească; tot aşa şi mireanul.”34

„Episcopul, preotul sau diaconul să nu-şi lepede soţia sub 
motiv de evlavie (cu scopul de a parveni episcop). Dacă o va 
lăsa să se afurisească (de la slujbă) şi dacă persistă să se cate-
risească”. Iată şi interpretarea: să fie caterisit din preo-
ţie fiindcă dispreţuieşte cununia, care – potrivit Apos-
tolului – este vrednică de cinste, şi consideră că patul 
conjugal şi relaţiile trupeşti dintre soţi sunt lipsite de 
curăţie, deşi Apostolul le numeşte neprihănite.35

Aceste canoane privitoare la cununie (şi încă altele) 
sunt străine de noţiunea potrivit căreia împreunarea 
bărbatului cu femeia este tolerată de Biserică din pri-
cina procreării. În secolul al VII-lea, Biserica a respins 
avântul teologiei augustiniene din Apus referitoare la 

34 Canonul al 51-lea Apostolic.
35 Canonul 5 Apostolic, interpretat de monahul Ioan Zonaras care, 

vreme de 900 de ani, a fost recunoscut de Biserică drept unul din 
cei mai autorizaţi canonişti.
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căsătorie. Roma începea să-i condamne pe preoţii căsă-
toriţi şi a cerut introducerea celibatului în rândul cle-
rului. Biserica a acţionat pentru a apăra Taina Cunu-
niei şi a decretat că preoţii căsătoriţi nu trebuie să 
renunţe la relaţiilor lor conjugale. Ea a arătat că, dim-
potrivă, căsătoriile lor trebuie întărite şi mai mult. În 
canonul următor se pomeneşte doar despre asceza 
„pentru o vreme”, referindu-se la perioadele de înfrâ-
nare după rânduială şi de pregătirea pentru a sluji 
Sfânta Liturghie şi/sau a se împărtăşi.36

„Aflând că Biserica Apuseană consideră drept canon şi 
cere candidaţilor la diaconie sau preoţie să promită solemn 

36 Unii sunt de părere că Biserica a evitat să se pronunţe în acest 
subiect deoarece este prea personal, fi ind vrednic de a fi  discu-
tat numai în timpul spovedaniei, sub „epitrahilul preotului”. 
Dar se cuvine a remarca faptul că Biserica a dat o mulţime de 
canoane despre tot felul de chestiuni practice ale vieţii, chiar 
mai puţin importante decât căsătoria şi familia. Totuşi, nu a 
emis niciun canon cu privire la măsurile anticoncepţionale şi 
nici nu a pretins vreodată procrearea pentru a dezvinovăţi re-
laţiile sexuale. Părinţii Bisericii nu au fost motivaţi de vreo jenă 
atunci când nu au vorbit în sinoade şi nu au emis canoane des-
pre incest, zoofi lie, avort, adulter, homosexualitate etc. Ioan 
Gură de Aur are un discurs extrem de articulat atunci când 
rosteşte acele „cuvinte prea îndrăzneţe”, iar în canoanele de 
excomunicare sau caterisire, Sfi nţii Părinţi nu aveau defel un 
ton ambiguu, sfi os ori „delicat”. Mai ales acele canoane ce re-
glementează comportamentul preoţesc în toate privinţele sunt 
amănunţite şi exacte. Sinoadele Bisericii respectă cinstea şi in-
timitatea relaţiilor dintre soţi. Nu au legiferat nimic şi nu au 
îngăduit nimănui să reglementeze relaţiile dintre doi oameni 
care au devenit un singur trup.
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că nu vor mai avea relaţii cu femeile lor, noi am păstrat rân-
duiala străvechiului canon apostolic, insistând asupra întă-
ririi şi mai mult a căsătoriei preoţilor. Şi nu le interzicem 
să aibă relaţii trupeşti cu soţiile lor, nici nu dorim să se lip-
sească unul de altul, decât pentru o vreme şi în bună înţe-
legere, după cum este scris. Aşadar, dacă cineva, încălcând 
canoanele apostolice, pretinde ca preoţii hirotoniţi să nu mai 
aibă relaţii trupeşti şi să se despartă de soţiile lor legitime, 
să fie caterisit. Şi orice preot care-şi alungă soţia sub pre-
textul evlaviei, să fie excomunicat.”37 

Ideea că Dumnezeu a lăsat relaţiile trupeşti numai 
(sau mai ales) pentru procreare îl situează pe om în 
rând cu celelalte animale. Mai mult chiar, aceasta face 
din Dumnezeu un autor al răului şi un nemilos ispi-
titor, mai viclean decât însuşi diavolul. S-a ajuns ast-
fel la o ortodoxie de tip calvin şi la elitism. Pe de o 
parte, fiindcă Dumnezeu îi cheamă pe cei aleşi (de 
exemplu, pe cei necăsătoriţi) la mănăstire sau în pus-
tie, departe de lume şi de orice ispită lumească. Pe de 
altă parte, îi condamnă pe cei nealeşi (bărbaţi şi femei) 
să poarte cumplitul jug al vieţuirii conjugale, în cea 
mai intimă proximitate, să fie ispitiţi şi atraşi unul de 
altul, îngăduindu-le să se împreuneze doar pentru 
procreare, căci relaţiile trupeşti, chiar şi binecuvân-
tate, sunt un păcat. Fiindcă această idee pervertită, 
care nesocoteşte cuvintele lăsate de Dumnezeu şi de 
Apostol, a fost condamnată de canoanele apostolice, 

37 Canonul 3 de la Sinodul VI Ecumenic (Trulan) (692).
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de primul şi de al şaselea Sinod Ecumenic şi de alte 
Sinoade.38

În vieţile unor sfinţi căsătoriţi (dar nu toţi) aflăm şi 
despre existenţa unui alt „tip” de căsătorie. Este vorba 
despre cei care au făgăduit celibatul şi au adoptat o 
relaţie de tip „frate-soră”. Acest model nu reprezintă 
un înţeles mai adânc, ascuns, al Tainei Cununiei. El 
este un tip de ideal, dar nu o regulă sau o normă.39 A 
spune că cei căsătoriţi se pot mântui şi sfinţi doar dacă 
vor renunţa la relaţiile trupeşti, ar fi o mare greşeală. 
În viaţa monahală doar câţiva călugări aleg să ducă o 
viaţă retrasă în pustie. Unii dintre ei şi-au sfinţit astfel 
viaţa. Dar ar fi la fel de fals să credem că, pentru a 
ajunge la mântuire şi la sfinţirea vieţii, toţi monahii tre-

38 Sectele eretice premergătoare lui Augustin care aveau o înţele-
gere greşită a căsătoriei au fost condamnate de Sinodul de la 
Gangra, în anul 340.

39 Catherine P. Roth, în a sa minunată introducere la cartea St 
John Chrysostom on Marriage and Family Life (apărută la SVS 
Press, în 1986), din care am preluat aici numeroase fragmente, 
face următorul comentariu: „Teologii au vorbit prea mult des-
pre importanţa fecioriei şi despre păcătoşenia trupului, dar nu 
s-au referit îndeajuns la posibilităţile deschise de iubirea ome-
nească transfi gurată. Aceeaşi hagiografi e lasă impresia că sfi n-
ţii căsătoriţi sunt cei care renunţă la relaţiile trupeşti pentru a 
trăi ca frate şi soră. Dar această cale nu este pentru cei mai 
mulţi dintre noi Aşa cum spune Paul Evdokimov: „Soţii trăiesc 
supranaturalul şi sfi nţenia comuniunii lor nu în ciuda căsăto-
riei, ci prin împlinirea adusă de ea.” Asceza impusă în astfel 
de căsătorii este diferită de slăbirea fi rească a patimilor de-a 
lungul anilor.
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buie să renunţe la viaţa de obşte pentru a deveni pust-
nici. (Nu putem presupune că toţi cei care au ales pus-
tia ori şi-au asumat „căsătorii albe” s-au mântuit.)

Puţini soţi sunt aleşi pentru a trăi ca „frate şi soră”, 
la fel cum puţini dintre cei care vieţuiesc în feciorie, 
oameni necăsătoriţi sau monahi, sunt aleşi spre a fi 
pustnici. Dar fiecare om, căsătorit sau nu, monah sau 
monahie, este chemat să se lepede de sine şi de voia 
sa. Şi fiecărui om îi este poruncit să-şi „iubească aproa-
pele ca pe sine însuşi” (Mc. 12:33). 

Acea „iubire ce nu caută la ale sale” este aceeaşi în 
mănăstire, în comunitatea celor laici, în căsătorie şi în 
familie. Sf. Ioan Gură de Aur le cere soţilor să nu mai 
vorbească despre „al meu” şi „al tău”, ci să-şi consi-
dere trupurile şi bunurile drept o proprietate comună. 
Şi adaugă: „Rugaţi-vă împreună acasă şi mergeţi la Bise-
rică, iar când vă întoarceţi, întrebaţi-vă cu privire la tâlcul 
celor citite şi al rugăciunilor. Dacă sunteţi împresuraţi de 
sărăcie, amintiţi-vă de Petru şi Pavel, care erau mai cinstiţi 
decât împăraţii sau oamenii bogaţi, deşi sufereau de foame 
şi sete. Reamintiţi-vă unul altuia că de nimic nu trebuie să 
vă temeţi în viaţă, decât numai de a nu-L mâhni pe Dum-
nezeu. Dacă veţi avea o astfel de căsătorie, desăvârşirea voas-
tră va rivaliza cu cea a monahilor.”40

Despre viaţa petrecută în celibat, Mântuitorul nos-
tru a spus: „Nu toţi pricep cuvântul acesta, ci aceia cărora 
le este dat. (Mt. 19: 11) Nu oricine poate fi celib. Această 

40 Omilia XX la Epistola către Efeseni.
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stare trebuie primită, iar în cazul căsătoriei trebuie 
dăruită ambilor soţi (şi nu doar unuia, iar celuilalt 
impusă), căci Scripturile pretind buna înţelegere şi 
potrivirea de gând a soţului cu soţia lui. Apostolul 
spune că ar fi bine ca fiecare să rămână „cum sunt eu 
însumi”, dar apoi recunoaşte că aceasta este o situaţie 
ideală. Şi mai spune ceva remarcabil, peste care trecem 
prea repede cu vederea: atât căsătoria, cât şi celibatul 
ne sunt dăruite în chip providenţial: „…fiecare are de la 
Dumnezeu darul lui: unul aşa [căsătoria], altul într-alt fel 
[celibatul].”(1 Cor. 7:4-7) Astfel, toate darurile lui Dum-
nezeu sunt mântuitoare şi sfinţitoare.

V II. „PA RTE A CE A BUNĂ” NU TR EBUIE

ŢINUTĂ SUB OBROC

În lumea apuseană de azi, căsătoria este desconsi-
derată. Relaţiile conjugale şi vieţuirea împreună în 
afara căsătoriei sunt larg acceptate de societatea modernă. 
Este o naivitate să credem că ortodocşii, mai ales copiii 
noştri şi tinerii, nu sunt influenţaţi de lumea din jur. Ei 
ar trebui să primească Taina Cununiei în libertate, fără 
accentele legaliste şi fără denaturările aduse de Augus-
tin (prin doctrinele romano-catolice)41 fiindcă în aces-

41 Dată fi ind erezia apuseană a harului creat, nu e de mirare că 
sacramentele romano-catolice şi tainele ortodoxe se aseamănă 
doar prin câteva cuvinte, având însă un conţinut teologic diferit. 
O prăpastie de netrecut se aşterne între îndumnezeirea ortodoxă 
a omului prin participarea sa la slava necreată şi transfi guratoa-
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tea nu se află nicio taină. Erezia nu poate nicicând înlo-
cui adevărul şi nici nu poate face lucrarea lui. Concepţia 
papală despre căsătorie nu este decât o formulă sterilă 
şi rigidă. Nu are puterea de a inspira şi de a transforma, 
fiindcă este goală şi lipsită de iubire. Nu Îl cunoaşte 
nici pe Dumnezeu, după cum nu cunoaşte nici omul. 
Premiza sa fundamentală, potrivit căreia actul conju-
gal este un păcat, a fost considerată eretică de Sf. Vasile, 
diabolică de Sf. Ioan Gură de Aur şi a fost condamnată 
de Sinoadele Bisericii. 

Această concepţie absurdă nu are nimic comun cu 
Taina din Biserica Ortodoxă. Încercarea de a le ames-
teca perverteşte credinţa curată şi, în cel mai bun caz, 
produce doar o doctrină ambivalentă care stârneşte con-
fuzie, îndoială şi un inutil sentiment de vinovăţie. Ce 
diferenţă izbitoare faţă de Taina Cununiei care cândva 
preaslăvea mirii „cu slavă şi cu cinste”, unindu-i într-un 
singur trup fără vină şi fără stricăciune! O astfel de per-
vertire poate duce la o concepţie lascivă despre sexua-
litate, la o gândire şi la fapte necuviincioase42. Unde a 
dispărut taina? Unde sunt cumpătarea şi castitatea? 

re a lui Dumnezeu şi preoţia apuseană ce împarte după bunu-i 
plac harul creat din tezaurul papal pentru îndeplinirea unor for-
mule legaliste. Papa Ioan Paul al II-lea a insistat periodic asupra 
doctrinei apusene a căsătoriei. Ateismul şi declinul moral din 
Occident, precum şi fi lozofi ile panteiste şi nihiliste din ultimii 
două sute de ani au apărut din dorinţa de a respinge zeitatea 
absurdă formulată de Augustin, Anselm şi Aquino.

42 Sf. Ioan Gură de Aur s-a referit la aceasta atunci când a spus: 
„Cuvintele mele îi ruşinează pe mulţi dintre voi, iar motivul pentru 
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Unde sunt binecuvântările Cununiei, cinstea căsătoriei 
şi patul nespurcat dacă iubirea este înlocuită de senti-
mente de vinovăţie, iar credinţa de îndoială? 

„Partea cea bună”, adevărata taină a căsătoriei, nu 
trebuie deci ţinută sub obroc. Această taină dumneze-
iască neîntinată – iubirea conjugală – este încununată 
prin pogorârea Duhului Sfânt.43 În vreme ce doctrinele 
eretice spun că patul conjugal întinează, Ortodoxia îl 
preamăreşte drept chip al sfântului mormânt luminat 
de unirea plină de iubire dintre Mirele înviat şi Mireasa 
Lui. Unirea dintre soţ şi soţie desăvârşeşte unitatea 
naturii lor omeneşti, fiind o icoană a unităţii Sfintei 
Treimi: „Cei doi au devenit un trup. Acesta nu este un sim-
bol fără sens. Ei nu sunt chipul vreunui lucru pământesc 
ci chipul lui Dumnezeu Însuşi.”44

care vă ruşinaţi acum este destrăbălarea voastră.” El văzuse deja 
efectele acestei atitudini în sufl etele mulţimii.

43 Nu este nicio coincidenţă, aşadar, că slujba Cununiei şi cea a 
Hirotoniei au în comun anumite cântări şi rugăciuni.

44 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a XII-a la Epistola către Coloseni.
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