
RÂNDUIALA 

Cum se cuvine să primim pe schismatici, adică pe papistaşii care vin la ortodoxie

După ce vine la preot cel ce doreşte să fie drept-credincios (ortodox), preotul luându-şi voie şi 
binecuvântare  de  la  arhiereul  său,  îl  duce  pe  el  la  biserică  şi-i  porunceşte  să  stea  înaintea  uşilor 
bisericii; iar preotul intrând în altar şi îmbrăcându-se cu epitrahilul şi felonul, iese afară în uşa bisericii 
şi poruncind aceluia să îngenuncheze, îl întreabă pe el aşa:

Întrebare: Voieşti să te lepezi de toată rătăcirea schismaticilor şi de împreună 
petrecerea cu ei, întru care ai fost până acum?

Răspuns: Voiesc cu adevărat.
Întrebare: Voieşti  cu  adevărat  să  fii  întru  toate  ascultător  Sfintei  Biserici 

Ortodoxe a Răsăritului şi întru unire cu credinţa ortodoxă şi neclătit să petreci 
într-însa până la sfârşitul vieţii tale?

Răspuns: Voiesc cu adevărat.
Şi îndată preotul, binecuvântându-l pe frunte de trei ori, zice: În numele Tatălui şi al Fiului şi al 

Sfântului  Duh.  Amin. Apoi  puind  dreapta  pe  capul  lui,  zice  rugăciunea  aceasta: Doamne 
Dumnezeule Atotţiitorul… caut-o la pagina 569. Şi sfârşind rugăciunea zice:

Scoală-te şi te întoarce către Apus, şi te leapădă de toată rătăcirea şi greşalele 
papistăşeşti, întru care ai fost până acum.

Şi întorcându-se către Apus, îl întreabă:
Întrebare: Te lepezi de toată rătăcirea şi greşeala adunării papistăşeşti, întru 

care ai fost până acum?
Răspuns: Mă lepăd de toată rătăcirea şi greşeala adunării papistăşeşti, întru 

care am fost până acum.
Întrebare: Blestemi toate eresurile şi dezbinarea lor, ca pe ale unor potrivnici 

ai adevăratului Dumnezeu şi ai Sfintei Lui Biserici?
Răspuns: Blestem toate eresurile şi dezbinarea lor, ca pe ale unor potrivnici ai 

adevăratului Dumnezeu şi ai Sfintei Lui Biserici.
După aceasta zice către dânsul:
Întoarce-te către Răsărit şi te închină Domnului la carele ai venit.
Iar el, întorcându-se către Răsărit, se închină până la pământ o dată, zicând aşa:
Închinu-mă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, unuia Dumnezeu carele este în 

Treime sfânt, nedespărţit, mărit (slăvit) şi închinat.
Preotul zice:
Binecuvântat este Dumnezeu, Cela ce voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască 

şi la cunoştinţa adevărului să vie; binecuvântat fie în veci. Amin.
Şi îndată îi dă lui capătul epitrahilului în dreapta, zicând: 
Intră  în  Biserica  lui  Dumnezeu,  care  te-a  depărtat  de  la  dezbinarea 

papistăşească  şi  să  ştii  că  te-ai  izbăvit  din  lanţurile  morţii  şi  din  pierea  cea 
veşnică;  să  urăşti  toată  dezbinarea  şi  tot  eresul;  calcă  toată  nedreptatea  şi 
rătăcirea eresului şi schismei: cinsteşte cu dreaptă credinţă pe Dumnezeu Tatăl 
Atotţiitorul şi pe Iisus Hristos Fiul Lui şi pe Duhul Sfânt, unul, adevăratul, viul 
Dumnezeu: Prea Sfânta şi nedespărţita Treime.

Şi aceasta zicând, îl duce pe el în biserică, ţinându-se de capătul epitrahilului, până unde este pusă 
şi Sfânta Evanghelie; iar el stând acolo, îndată lasă din mână capătul epitrahilului. Şi când merg în 
biserică, cântăreţii citesc psalmul 26: Domnul este luminarea mea şi mântuitorul meu, de cine mă voi 
teme?…  Şi aşa,  după sfârşitul psalmului,  îi  porunceşte  lui preotul să îngenuncheze înaintea Sfintei 
Evanghelii şi zice:

Domnului să ne rugăm.
Şi citeşte rugăciunea aceasta:



Doamne, Doamne, Făcătorule şi Stăpâne a toate, izvorul tuturor bunătăţilor 
şi Mântuitorul oamenilor, iar mai vârtos al celor credincioşi; Cela ce n-ai trecut 
cu vederea pe om ca să fie aruncat întru adâncul pierzării şi al înşelăciunii, ci cu 
mântuitoarea întrupare a unuia născut Fiului Tău, Domnului şi Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe acesta l-ai cercetat şi l-ai mântuit şi către 
Tine l-ai adus, Însuţi Stăpâne iubitorule de oameni, şi acum caută spre robul Tău 
(N), care este oaie din cuvântătoarea Ta turmă, pe care l-ai învrednicit a se ridica 
din adâncul înşelăciunii şi al dezbinării şi a scăpa către sfânta Ta apostolească şi 
sobornicească  Biserică,  şi  cu  smerenie  Te  rog:  plineşte  în  inima  lui  lumina 
darului  Preasfântului  Tău Duh,  spre  luminarea cunoaşterii  adevăratei  Sfintei 
Tale Evanghelii. Aprinde întru dânsul scânteia mântuitorului botez, care zace în 
sufletul lui, ca să aprindă într-însul văpaia darului Tău celui duhovnicesc spre 
plinirea poruncilor Tale şi spre depărtarea de toată înşelăciunea diavolească. Dă-
i  lui  ca fără făţărnicie,  neclintit  şi  fără vicleşug să se  împreune cu sfânta Ta 
sobornicească Biserică şi să se scârbească de toată înşelăciunea cea pierzătoare 
de suflet, călcând eresurile şi dezbinarea. Fă-l pe el ca totdeauna cu adevărat să 
mărturisească şi tare să ţie dreapta credinţă ortodoxă a Răsăritului. Fă-l părtaş 
turmei Tale celei alese şi împreunează-l cu Biserica Ta cea sfântă. Depărtează de 
la dânsul toate gândurile şi faptele cele rele şi obiceiurile cele fără de Dumnezeu. 
Iartă-i lui toate greşalele cele de voie şi cele fără de voie. Curăţeşte-l pe el de 
toată spurcăciunea trupului şi a sufletului.  Fă-l  pe el  vas cinstit  şi  lăcaş Prea 
Sfântului  Tău  Duh;  ca  prin  Acela  totdeauna  fiind  povăţuit  şi  îndreptat  să 
păzească  mântuitoarele  Tale  porunci;  şi  făcând  voia  Ta  cu  bună  plăcere  şi 
desăvârşit, să se învrednicească a câştiga şi binele Tău cel ceresc, împreună cu 
toţi care din veac au bineplăcut Ţie. Că Tu eşti Dumnezeul milei, al îndurărilor 
şi al iubirii de oameni, carele voieşti ca toţi oamenii să se mântuiască; şi Ţie slavă 
înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.

După sfârşitul rugăciunii îi porunceşte preotul să se scoale, zicându-i:
Scoală-te şi stând bine şi cu frică, mărturiseşte cu adevărat ortodoxa credinţă 

sobornicească şi blestemă toate eresurile şi schisma, ca să fii iertat şi dezlegat din 
legătura blestemului şi de toată dezbinarea, şi să te faci părtaş Bisericii care este 
trupul lui Hristos.

Iar el sculându-se, zice în auzul tuturor:
Cred întru unul Dumnezeu….
La sfârşitul Simbolului credinţei, să se adauge şi acestea:

ADEVERINŢA
Mărturisirii de credinţă dată de către cei întorşi de la schismă

Adaug din nou a mărturisi, împreună cu Sfânta Evanghelie, că Duhul Sfânt 
purcede numai de la Tatăl, şi deci lepăd adăugirea papistă: „şi de la Fiul”.

Mărturisesc că cea mai înaltă stăpânire în Biserica lui Hristos este soborul 
ecumenic, şi numai lui se poate da însuşirea de negreşitor (infailibil). Iară vreo 
persoană  oarecare,  oricine  ar  fi,  nicidecum  nu  poate  să-şi  însuşească  aceste 
drepturi. 

Cred  şi  mărturisesc,  că  rugăciunile  şi  milosteniile  celor  vii  pentru  cei 
adormiţi  în  credinţă,  şi  mai  ales  fiind  unite  cu  jertfa  cea  fără  de  sânge  a 
Mântuitorului lumii, ajută sufletelor trecute din această viaţă, mijlocind pentru 
ei iertare de la Dumnezeu. Iar dogma despre purgator sau focul curăţitor o lepăd 
ca o născocire netemeinică.



Cred şi mărturisesc, că la pregătirea sfintelor daruri nu se poate întrebuinţa 
azima, adică pâine nedospită şi nesărată,  ci  pâine de făină de grâu curat din 
aluat dospit şi sărat; cred şi mărturisesc,  că împărtăşirea credincioşilor nu se 
face  numai  cu  ostia  cum  obişnuiesc  papistaşii,  ci  şi  cu  cinstitul  Trup  şi  cu 
scumpul Sânge al Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
tainic prefăcute prin puterea Duhului Sfânt la Sfânta Liturghie, dreapta credinţă 
necunoscând decât un singur fel de cuminecare: sub amândouă chipurile, atât 
pentru preoţi, cât şi pentru popor; şi deci lepăd şi aceste înnoiri ale papistaşilor.

În sfârşit, cred şi mărturisesc toate cele ce învaţă a crede şi mărturisi Sfânta 
Biserică Ortodoxă; şi mă leg prin aceasta că voi păzi această credinţă în toată 
viaţa mea şi o voi lăsa şi fiilor mei, ca o moştenire nepieritoare.

Pentru care şi adeveresc cu însăşi a mea iscălitură.

Şi sfârşind, i se dă Sfânta Evanghelie de o sărută: şi făcându-se acestea zice preotul:
Binecuvântat este Dumnezeu, carele a voit aşa.
Şi iară zice către dânsul:
Pleacă-ţi genunchii tăi înaintea Domnului Dumnezeu pe care L-ai mărturisit, 

şi vei lua iertarea păcatelor tale şi dezlegare de tot blestemul.
Şi el plecându-şi capul şi genunchii caută în jos; iar preotul având de la arhiereu putere, zice peste 

dânsul cu mare umilinţă:
Domnului să ne rugăm.
Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, carele 

cu darul Tău ai voit a se da apostolului Petru şi celorlalţi apostoli ai Tăi toată 
puterea ca să fie legate şi în cer, câte de dânşii vor fi legate pe pământ; aşişderea 
să fie dezlegate şi în cer, câte de dânşii pe pământ vor fi dezlegate; Cela ce şi pe 
noi smeriţii şi nevrednicii, prin nespusa Ta iubire de oameni, ne-ai învrednicit a 
avea puterea cea dată lor, ca şi noi aşijderea să legăm şi să dezlegăm cele ce se 
întâmplă  întru  poporul  tău;  Însuţi,  Prea  Bunule  Împărate,  primeşte  cu 
milostivire acum pe robul Tău acesta (N), care dintru înşelăciunea dezbinării ca 
din somnul piericiunii s-a sculat şi la cunoştinţa adevărului a venit, dorind să se 
unească cu Sfânta Ta Biserică; că Tu ca un iubitor de oameni şi bun Păstor ai 
zis: şi alte oi am, care nu sunt din staulul acesta, şi pe acestea Mi se cade a le 
aduce  şi  glasul  Meu  vor  auzi  şi  va  fi  o  turmă  şi  un  păstor.  Şi  prin  mine, 
nevrednicul robul Tău, dezleagă-l pe dânsul de toată legătura blestemului şi de 
toată dezbinarea şi de orice ca un om întru această viaţă a greşit, sau cu cuvântul 
sau cu lucrul, sau cu gândul, iartă şi lasă lui, spălându-l pe el de toată prihănirea 
sufletului cu darul Tău; ca ducându-l curat în curţile Tale şi împreunându-l pe el 
cu turma oilor Tale celor alese, să-l uneşti pe el cu Sfânta Ta Biserică şi să-l faci 
vas cinstit şi lăcaş Preasfântului Tău Duh, ca prin Acela totdeauna fiind povăţuit 
şi  îndreptat,  să  păzească  mântuitoarele  Tale  porunci,  şi  făcând  voia  Ta  cu 
deplină bună plăcere să se învrednicească a lua şi binele tău cel ceresc împreună 
cu toţi  care din veac bine au plăcut  Ţie.  Că Tu eşti  cel  ce  ne miluieşti  şi  ne 
mântuieşti pe noi şi Tu singur eşti Dumnezeul tuturor oamenilor celor ce vor să 
se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vie, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi 
Părintelui  Tău  celui  fără  de  început  şi  Preasfântului  şi  bunului  şi  de  viaţă 
Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi după rugăciune îndată îl dezleagă pe el zicând aşa:
Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos…şi celelalte (p. 573) 
Şi sfârşindu-se rugăciunea zice şi aceasta:
Scoală, frate, şi ca un credincios roagă-te împreună cu noi lui Hristos să te 

învrednicească pe tine, prin ungerea Sfântului Mir să iei darul Sfântului Duh.



Şi sculându-se, stă cu toată umilinţa, iar preotul începe rânduiala ungerii cu Mir şi o săvârşeşte 
precum este scris la luterani.

Iar pentru ungerea cu Mir cea schismaticească sau ereticească, lămurit n-a legiuit Biserica.
Aşişderea şi pentru armenii, care sunt soborniceşte blestemaţi ca nişte eretici, întorcându-se şi 

lepădându-se de eresurile lor, ca şi pe alţii ce sunt dezbinaţi de la Biserica noastră îi primim şi îi ungem 
cu Sfântul Mir. Se cuvine însă a boteza din nou pe cei ce după cărţile lor nu se botează în numele 
Sfintei Treimi: Al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, nici prin trei afundări, ca Socinianii, unitarii şi 
alţii.
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