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The Religious Marriage Ceremony 

 
 
Romanian transcript:   
 
M:  Pregătirea acasă, cum se îmbracă fiecare. Ginerele se îmbracă la el acasă și sunt 
anumite obiceiuri în care îl bărbierește cu fel de fel de lucruri haioase. Așa. După aia 
hainele i le oferă tot așa. Sunt momente hazlii în toată chestia asta. După ce se îmbracă 
ginerele, pleacă împreună cu părinții la mireasă… la nași acasă. Iau întâi nașii, cu care 
merg la mireasă acasă. Între timp mireasa se îmbracă fără să-și pună coronița pe cap și 
voalul. Acesta este pus de nașă în momentul când ajunge. Și i se cântă “Ia-ți mireasă ziua 
bună”. 
  
I:  Ați putea să mi-l cântați puțin, vă rog? 
 
M:  Ia-ți mireasă ziua bună, 
De la tată, de la mumă, 
De la frați, de la surori, 
De la grădina cu flori! 
 
I:  Foarte frumos! 
 
M:  După ce și-a pus coronița, coronița pe cap, mireasa împarte florile de nuntă atât 
nașilor, care li se pun în piept, cât și ginerelui și celorlalți care sunt în jurul ei. După care 
pornesc spre biserică. Ginerele înainte, după care apare și mireasa. Ginerele o așteaptă în 
fața altarului, iar mireasa când ajunge, condusă de tatăl ei, o conduce la ginere în fața 
altarului și i-o dă în primire.  
 
I:  Și care sunt cele mai importante momente ale cununiei religioase? 
 
M:  Un moment foarte important este atunci când mireasa pășește în biserică cu tatăl ei, 
este condusă sub cântece bisericești și în special se cântă Ave Maria, până când ajunge și 
i-o dă în primire. După aceea preoții încep slujba respectivă, iar cel mai frumos moment 
și deosebit este atunci când, în timpul slujbei respective, li se pun cununiile pe cap la 
fiecare în parte, li se dă paharul cu vin și cu pișcoturi să-l bea, să bea din el. După ce și-au 
pus, le-au pus cununiile pe cap, nașii… se cântă… preotul citește Sfănta Evanghelie, 
Sfănta Evanghelie este nunta din Cana Galilee, care toată lumea o ascultă cu foarte multă 
atenție, această parte a slujbei în care se cântă Sfânta Evanghelie, Nunta din Cana 
Galilee. După care, nașii împreună cu mirii ocolesc masa respectivă, care a fost 
împodobită pentru această… pentru acest moment deosebit. Se cântă Isaia dănțuiește iar 
domnișoarele de onoare aruncă cu buchetele de flori și cu petale de flori, peste ei, în toată 
biserica.  
 
 



English translation: 
 
M:  The preparation back home, how each gets dressed. The groom gets dressed at his 
house, and there are certain customs where he gets shaved, with all sorts of funny things. 
Alright. After that, his clothes are offered the same way. There are funny moments in all 
of this. After the groom gets dressed, he leaves together with his parents to the bride… to 
the godparents’ home. They first fetch the godparents, with whom they go to the bride’s 
house. In the meantime, the bride gets dressed without putting the crown or the veil on 
her head. This is put [on] by the godmother when she gets there. And she is being sung 
“Say Your Goodbye, Bride.”  
 
I:  Could you sing it to me, please?  
 
M:  “Say your goodbye, bride, 
To your father, to your mother, 
To your brothers, to your sisters,  
To the flower garden!” 
 
I:  Very beautiful! 
 
M:  After she puts her crown on her head, the bride gives out the wedding flowers to the 
godparents, who pin them to their chests, and then [the bride gives flowers to] the groom 
and the others who are around. After that, they leave for the church. The groom first, then 
the bride. The groom waits for her in front of the altar, and when the bride gets there, 
accompanied by her father, he leads her to the groom, who is waiting for her in front of 
the altar, and gives her to him.  
 
I:  What are the most important moments of the religious ceremony?  
 
M:  A very important moment happens when the bride steps into the church with her 
father, is walked along accompanied by church songs – and especially, Ave Maria is sung 
– until she gets to the altar and is given to the groom. After that, the priests begin the 
service, and the most beautiful and special moment is when, during the service, the 
wreaths are placed on their heads, [and] they are given the glass of wine to drink from 
and sweet biscuits to eat. After their wreaths are put on their heads, the godparents… 
They sing… The priest reads the Holy Gospel, the Wedding at Cana in Galilee, which 
everyone listens to carefully; this part of the service is where they sing the Holy Gospel, 
the Wedding at Cana in Galilee. After that, the godparents, together with the bride and 
groom, circle the table, which was decorated for this… for this special moment. They 
sing “The Dance of Isaiah,” and the bridesmaids throw the bouquets of flowers and petals 
over the crowd, throughout the entire church.  
 



About CultureTalk:  CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World 
Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture 
with samples of people talking about their lives in the languages they use every day. The participants in 
CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to 
express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. 
Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College 
Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: 
Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of 
Massachusetts at Amherst.  
 
© 2012 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated 


