
Ziua a douăsprezecea 
Căsătoria 

 
Moto: Căsătoria este un subiect înconjurat de mesaje contradictorii în societatea de 
astăzi. Auzim știri alarmante despre rata de divorț în creștere, în timp ce revista Bride 
(mireasa) devine din ce in ce mai groasă. Studiile științifice recente au arătat beneficiile 
pentru sănătate pe care le oferă o căsnicia bună, confirmând înțelepciunea Cuvântului lui 
Dumnezeu, care de două mii de ani ne spune aceasta. 
 
Epistolele Pauline - Epistola Către Efeseni A Sfântului Apostol Pavel 
Capitolul 5: Îndemnuri cum să ne purtăm în viață cu sfințenie. Datoriile soților. 

31. De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de femeia sa și vor fi amândoi un 
trup.  

32. Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos și în Biserică.  

33. Astfel și voi, fiecare așa să-și iubească femeia ca pe sine însuși; iar femeia să se teamă de bărbat.  

  
Epistolele Pauline - Epistola Către Evrei A Sfântului Apostol Pavel 
Capitolul 13: Îndemn la viață creștinească și la credință curată. 

4. Cinstită să fie nunta întru toate și patul nespurcat. Iar pe desfrânați îi va judeca Dumnezeu.  

 
EPISTOLELE SOBORNICESTI - ÎNTÂIA EPISTOLA SOBORNICEASCA A SFÂNTULUI 
APOSTOL PETRU 
CAPITOLUL 3: Îndemnuri către soți. Îndemnuri tuturor spre dragoste și blândețe. 
Suferința Domnului și pogorârea Lui în iad. Puterea Botezului. 

7. Voi, bărbaților, de asemenea, trăiți înțelepțește cu femeile voastre, ca fiind făpturi mai slabe, și 
faceți-le parte de cinste, ca unora care, împreună cu voi, sunt moștenitoare ale harului vieții, așa 
încât rugăciunile voastre să nu fie împiedicate.  

 
Epistolele Pauline - Epistola Către Efeseni A Sfântului Apostol Pavel 
Capitolul 5: Îndemnuri cum să ne purtăm în viață cu sfințenie. Datoriile soților. 

25. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit Biserica, și S-a dat pe Sine pentru 
ea,  

28. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe înseși trupurile lor. Cel ce-și iubește 
femeia pe sine se iubește.  

 
Vechiul Testament - Cântarea Cântărilor 
Capitolul 7: Frumusețea Sulamitei. 

10. Sărutarea ta mai dulce-ar fi ca vinul, ce-ar curge din belșug spre-al tău iubit, ale lui buze 
înflăcărate potolind.  

11. Eu sunt a lui, a celui drag. El dorul meu îl poartă.  
12. Hai, iubitul meu, la câmp, hai la țară să petrecem!  

 
Vechiul Testament - Pildele Lui Solomon 
Capitolul 18: Prietenia și înfrânarea limbii. 

22. Cel ce găsește o femeie bună află un lucru de mare preț și dobândește dar de la Dumnezeu.  

 


