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Cuvânt către miri
Preot Dr. Vasile Gavrilă

…Aş pleca de la ceva neobişnuit: atunci când 
doi oameni sunt sinceri unul cu celălalt – nu ştiu 
dacă aţi observat în viaţă – se privesc direct, se 
privesc în ochi. Când cineva nu te priveşte în ochi, 
e posibil să îţi ascundă ceva. Mă gândesc la doi 
tineri, când se împrietenesc – eu rămân puţin tri-
butar vârstei mele, perioadei în care  mi-am trăit 
adolescenţa şi tinereţea şi, de aceea, spun că, la 
primele lor întâlniri, nu se privesc  chiar în ochi, 
se privesc puţin sfios unul pe celălalt. Teologul şi 
filosoful Olivier Clément scria într-o carte că doi 
tineri, mirele şi mireasa, atunci când se privesc 
unul pe celălalt, se privesc cu oarecare reverenţă, 
cu oarecare pioşenie. Dar, după aceea, ajung să 
se privească unul pe celălalt, să se uite unul în 
ochii celuilalt. Nu ştiu dacă v-aţi pus întrebarea 
aceasta, dacă v-aţi gândit ce caută mirele,  atunci 
când se uită în ochii miresei; ce caută mireasa, 
atunci când se uită în ochii mirelui. Nu trebuie 
să răspundeţi acum, să vă gândiţi. Şi să vă ajute 
Dumnezeu să vă uitaţi şi să vă căutaţi unul pe 
celălalt, în ochii celuilalt, până la sfârşitul vieţii şi 
dincolo. Mă întorc şi încerc un răspuns la această 
întrebare, atingând şi cel de al doilea aspect, cea 
de a doua dimensiune, la care mă gândisem. 
Anume, că Taina Nunţii se trăieşte prin prisma 
a două momente deosebit de importante din 
viaţa omului, din istoria omenirii, momente care 
înseamnă începuturi, două începuturi funda-
mentale: Creaţia şi Nunta din Cana Galileii, care 
este un nou început, tot de Dumnezeu pus lumii. 
Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, ştiţi că 
Adam a avut tot Universul în faţă şi Dumnezeu a 
văzut că el nu-şi găseşte pe cineva pe măsura 
lui. Şi  atunci, a făcut-o Dumnezeu pe Eva. Întâi 
de toate, cine şi câţi sunt prezenţi la acest mo-
ment? Este prezent Adam, este prezentă Eva şi 
este prezent Dumnezeu! Care a fost reacţia lui 
Adam, când a văzut-o pe Eva?  I-a dat un nume, 
i-a dat o identitate. Şi Eva, pe cine a privit pentru 
prima dată, cu ochii ei? Pe Adam şi pe Dumne-
zeu. Şi Adam a privit-o pe Eva şi pe Dumnezeu, 
atât. Din acest motiv, în Taina Nunţii, doar trei 
sunt care înţeleg, ascund şi care trăiesc misterul 
acesta, al nunţii; la Nunta din Cana Galileii, din 
nou, se întâlneşte Mântuitorul Hristos cu Nata-
nael, vorbeşte cu el, îl defineşte, îl caracterizează 
– iată, un israelitean fără vicleşug, curat – şi-i 
spune: „Mai mari decât acestea vei vedea!“ Şi, 
spune Evanghelia că, după trei zile, s-au dus în 

Cana Galileii şi a avut loc nunta. În icoana Nunţii 
din Cana Galileii, acestea sunt personajele – mi-
rele, mireasa, Dumnezeu (Treimea toată, în Fiul, 
pentru că unde este Fiul sunt şi Tatăl şi Duhul 
Sfânt), şi mai apare cineva: Maica Domnului! 
Sunt şi Apostolii, apare Biserica! Apare Biseri-
ca, pentru că lipseşte Edenul. Apare Biserica şi, 
în Biserică, se împlineşte din nou Taina. Misterul 
acesta este din nou trăit de Dumnezeu, de mire 
şi de mireasă!

Cred că fiecare dintre noi, într-un fel, gândim 
că minunat va fi fost pentru Adam şi Eva, pen-
tru Natanael şi mireasa lui să se afle în prezenţa 
lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a Apostolilor... 
noi gândim, poate, că n-am avut acest privile-
giu! Dar, dacă cugetăm un pic mai mult, ne dăm 
seama că, de fapt, toţi suntem părtaşi ai acestei 
mari taine! Că, de fapt, cu fiecare dintre noi nu 
se repetă, ci se retrăieşte fiecare moment în par-
te! Se retrăiesc ambele momente şi fiecare, în 
Taina pe care o săvârşim, devine unic. De ce? 
Pentru că omul este unic! Fiecare dintre noi este 
o noutate absolută pe pământ! 

Şi acum, mă întorc, şi iată ce cred eu că vede, 
de fapt, mirele în ochii miresei şi vede mireasa 
în ochii mirelui! Ştiţi că omul poartă în sinea lui, 
în persoana lui, toată umanitatea? Fiecare din-
tre noi poartă toată umanitatea. Filosofii antici 
spuneau că omul este un micro-cosmos, deci o 
lume în mic. Ei bine, mirele vede în ochii miresei 
întreaga lume! Şi mireasa vede în ochii mirelui în-
treaga lume! Dar nu numai că vede, ci primeşte! 
Dar cum primeşte mireasa lumea întreagă, cum 
primeşte mirele lumea întreagă? În dar! Ca ce? 
Aici este taina şi aici este frumuseţea: ai venit, 
Adrian, şi aici, în biserică, din mâna lui Hristos, 
ai primit întreaga lume, în chip de mireasă! Ţi-a 
dat Dumnezeu, acum, lumea, într-o mireasă! Iar 
tu, Cecilia, ai venit aici şi ţi-a dat Hristos – Mi-
rele nenuntit! Ţi-a dat lumea întreagă, în chip 
de mire. Este cel mai mare dar pe care Dumne-
zeu vi l-a făcut şi vi-l face! Nu este o hiperboli-
zare a acestui moment, aceasta este realitatea, 
dacă o înţelegem şi dacă ne ajută Dumnezeu 
s-o trăim. Într-una dintre rugăciuni este invocată 
Împărăteasa Elena, care a ajuns la „mare bucu-
rie, când a aflat Cinstita Cruce“ şi se spune că 
această bucurie să se reverse şi asupra voastră. 
De ce? Pentru că în fiecare dar există  cruce! 
Primiţi lumea întreagă, dar lumea e pecetluită 
de cruce, în mijlocul istoriei omenirii este înfiptă 
crucea! Şi crucea este cea care pecetluieşte 
omenirea pentru totdeauna! Şi mirele este pe-
cetluit de cruce, şi mireasa este pecetluită de 
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cruce, nu ne însemnăm noi permanent cu sem-
nul crucii? Iar atunci când îmbrăţişăm întreaga 
lume – pentru că aici este marea taină a iubi-
rii, spune Paul Evdokimov, sintetizând un gând 
pe care l-au avut toţi Părinţii Bisericii, anume 
că cea mai mare suferinţă din lume este lipsa 
iubirii! Absenţa iubirii este de nesuportat. Şi 
Dumnezeu v-a dăruit pe unul celuilalt, în taina 
iubirii, ca să îmbrăţişaţi lumea în iubire! Vedeţi, 
acuma v-aţi primit şi vă primiţi unul pe celălalt, 
dar iubirea voastră se des chide către întreaga 
lume, către întregul cosmos, pecetluit de cru-
ce. Asta înseamnă că v-aţi luat şi o cruce! Dar 
cum a mers Mântuitorul  Hristos spre cruce? 
Spune că paşii Lui erau repezi, mergea repede 
 Mântuitorul  Hristos, pentru a îmbrăţişa lumea 
în iubire, dar de unde? De pe cruce!  Aşa este 
bucuria aceasta, pe care nu o putem înţelege 
decât numai şi numai în Hristos şi în Biserică! De 
aceea şi spune Pavel: „Mare este Taina aceasta, 
dar eu zic în Hristos şi în Biserică!“ În afară, 
nu se poate vorbi despre aşa ceva. Şi vedeţi, 
aici, dacă vreţi, dragi miri şi dragi nuntaşi, este 
cheia descoperirii celei mai împlinite şi celei mai 
reuşite familii. Puneţi-vă această întrebare: sunt 
astăzi multe familii «de succes»? Nu ne gândim 
la câţi bani acumulează, averi şi aşa mai depar-
te... Nu! Cupluri adevărate, profunde. Câte sunt? 
Răspundeţi fiecare, în sinea dumneavoastră, 
din experienţa pe care o aveţi din comuniu-
nea aceasta, cu lumea. Vreau să vă spun că, în 
 Hristos şi în Biserică, orice cuplu binecuvântat 
de Dumnezeu este chemat la cel mai înalt suc-
ces, la desăvârşire! Şi ştiţi cum veţi reuşi, dragi 
miri? Într-un singur fel: avându-L permanent în-
tre voi pe Cel Care a fost şi la Creaţie, şi la Nunta 
din Cana Galileii. Dacă veţi reuşi să descoperiţi 
fiecare, unul în celălalt, icoana lui Hristos, pentru 
că, vedeţi, noi suntem toţi icoane ale lui Dum-
nezeu! Dumnezeu a făcut lumea după Chipul 
Său – Care era Chipul Tatălui? Era Fiul! Spune 
Părintele Stăniloae că noi suntem chipul Chipu-
lui, noi suntem chipul lui Hristos, purtăm chipul 
lui Hristos în noi. Şi Îl descoperi permanent pe 
Hristos în celălalt. Mirele este chemat la cea mai 
înaltă treaptă, după chipul Mirelui-Hristos. 

Dragi miri, aş vrea să vă fac această urare: 
să aveţi dragostea, puterea, curăţia, sfinţenia de 
care aveţi nevoie ca să vă priviţi unul pe celălalt 
în ochi, până la sfârşit şi, treptat-treptat, ochii 
celuilalt să devină ferestre către Împărăţia Ce-
rului! Să vedeţi Dincolo – nu să priviţi prin el! 
Ferească Dumnezeu, se mai ajunge şi la aşa 
ceva – să vedeţi toată bucuria pe care ne-a 
dăruit-o  Dumnezeu, toată bucuria Împărăţiei 

Cerurilor! Să vă ducă naşii în Împărăţia Ceruri-
lor, cum v-au adus azi, în faţa Sfântului Altar! Şi 
în Împărăţia Cerurilor să ne bucurăm toţi!

Donaţii pentru mănăstirea-reşedinţă 
episcopală în München

În vederea ridicării Mănăstiri Sf. Cruce, care va 
servi ca sediu episcopal în oraşul  München, în 
 perioada 01.01.2012 – 30.06.2012 s-au făcut  
următoarele donaţii:

Ella Cristina Barabas – 150, Carmen Baumann – 300, 
Georgiana Baumann – 100, Anca Berariu – 600, Elena 
Beşchea – 50, Ioan Adrian & Dalia Besoiu – 400, Ma-
ria Josefina Binder – 200, Ioan & Carmen Boboc – 40, 
Ciprian (pr.) & Maria Burlăcioiu – 1.000, Claudia & Cos-
min Cătană – 4.400, Teodor & Nicole Christen – 5.000, 
Mirca & Ion Cicală – 1.200, Mariana & Petru Ciobanu 
– 500, Claudiu & Gabriela Cioroboiu – 250, Alina Cozan 
– 50, Sandu & Elke Cristea – 440, Paul Dörr – 90, o 
credincioasă – 300, Iulian Fântână – 200, Sebastian-
Florin Filip – 40, Franz & Angelica Fischer – 850, un 
credincios – 3.300, Elena & Istvan Fülöp – 600, Librizzi 
Gandolfo – 250, Ciprian & Elena Gătej – 600, Ion-Lu-
cian & Cristina Gherasim – 150, Andreas- Karl & Anda 
Gmähle – 150, Elisabeth Goerner – 100, Victor & Otilia 
Grigoraşcu – 440, Elena & Hans  Gross – 150, Panagio-
tis Haliassos – 150, Gabriela & Dan Herschbach – 3.080, 
Mary Ann Hetzer – 656,  Maria Hodea – 50, Valentin 
Hoffmann – 60, Gabriel & Liliana Hoffmann – 200, Peter 
& Aurelia Hubert – 350, Maria Hübschmann-Mihalache 
– 210, Rodica Irimia – 700, Simona Irimia – 50, Cristian 
& Mirela Jalobă – 1.200, Elena & Alexandru Jurcă – 600, 
Maria Kaul – 50, Dorina Kilian – 40,  Denise King – 600, 
fam. Klug & Mocanu – 360, Titiana Kost – 100, Corina 
& Marian Lazarov – 300, Marin & Graţiela Mangri – 720, 
Florian & Ioana Mihăescu – 800, Viorel & Elena Moscu 
– 1.050, Ciprian Constantin Munteanu – 110, Cosmin & 
Lucia Muntiu – 50, Dumitru (pr.) & Felicia Mureşan – 500, 
Alexandru (pr.) & Daniela Nan – 300,  Daniel & Angelica 
Negulescu – 150, Simona Nica – 100, Emanuel (pr.) Nuţu 
– 440, Helena & Cornel Parasca – 820, Antonia Pătrunjel 
– 200, Irina & Virgil Petala – 120, Parohia Landshut – 675, 
Parohia Leipzig – 400, Parohia Mannheim – 100, Parohia 
ND-München – 5.200, Parohia Offenbach – 600, Parohia 
Parohia Traunreut – 250, Parohia Viena – 707, Gheorg-
he Plăşoianu – 520, Dragoş & Adriana Pruteanu – 300, 
Diana & Daniel Raţiu – 720, Cornelius Roth – 200, Ale-
xander Sarafiant – 900, Ioana Antuza & Michael Scholz 
– 150, Alexandru & Maria Spletter – 1.500, Lucian & Iulia 
Stoica – 10, Adela Tăut – 300, Werner Vollmeyer – 100, 
Stefan & Petra von Wachter– 300, Ramona Zenser – 150, 
Udo & Corina Zerbes – 300, Maria Zurkic – 50

Mulţumim din suflet tuturor donatorilor şi bine-
făcătorilor noştri şi-L rugam pe Bunul  Dumnezeu 
să-i binecuvinteze.


