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P R I M I R E A  
LA ORTODOXIE 

A CELOR DE ALTE CREDINţE 
 

Rânduiala primirii la Credinţa Ortodoxă 
a celor de credinţă mozaică 

 
După ce îl întreabă pentru ce pricină vrea să se boteze (nu 

cumva pentru vreun câştig sau vreo datorie sau alt folos lumesc), şi 
după ce făgăduieşte că numai pentru mântuirea sufletului voieşte a 
face aceasta, atunci preotul, după ce a luat binecuvântare de la 
arhiereu, îl ia şi-l duce înaintea uşilor bisericii. Şi intrând preotul 
singur în biserică merge în altar şi, închinându-se de trei ori 
înaintea Sfintei Mese, dă slavă lui Dumnezeu pentru întoarcerea 
celui ce vrea să se boteze, rugându-se ca să fie luminat acela cu 
lumina cunoaşterii lui Dumnezeu şi să-i dea har a cunoaşte calea 
adevărului. Apoi se îmbracă cu epitrahilul şi cu felonul. În acest 
timp la strană se citeşte: 
 

Psalmul 33 
Bine voi cuvânta pe Domnul în toată 

vremea, pururea lauda Lui în gura mea. În 
Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei 
blânzi şi să se veselească. Slăviţi pe Domnul 
împreună cu mine, şi să înălţăm numele Lui 
împreună. Căutat-am pe Domnul si m-a auzit, şi 
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din toate necazurile mele m-a izbăvit. Apropiaţi-
vă de El şi vă luminaţi; şi feţele voastre să nu se 
ruşineze. Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a 
auzit pe el, şi din toate necazurile lui l-a mântuit. 
Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce 
se tem de El, şi-i va izbăvi pe ei. Gustaţi şi vedeţi 
că bun este Domnul; fericit bărbatul care 
nădăjduieste în El. Temeţi-vă de Domnul toţi 
Sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. 
Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L 
caută pe Domnul, nu se vor lipsi de tot binele. 
Veniţi fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica 
Domnului vă voi învăţa pe voi; cine este omul cel 
ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? 
Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu 
grăiască vicleşug. Fereşte-te de rău şi fă bine, 
caută pacea şi ο urmează pe ea. Ochii Domnului 
spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea 
lor. Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să 
piară de pe pământ pomenirea lor. Strigat-au 
drepţii şi Domnul  i-a auzit, şi din toate necazu- 
rile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei 
umiliţi la inimă, şi pe cei smeriţi cu duhul îi va 
mântui. Multe sunt necazurile drepţilor, şi din 
toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Domnul 
păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va 
zdrobi. Moartea păcătoşilor este cumplită, şi cei 
ce urăsc pe cel drept vor greşi. Mântui-va 
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sufletele robilor Săi şi nu vor greşi toţi cei ce 
nădăjduiesc în El. 

 
Şi preotul, ieşind din altar, merge până la uşile dinspre 

apus ale bisericii şi-1 întreabă, zicând: 
 
Întrebare: Cine eşti tu? 
Răspuns: Om care caut calea mântuirii şi 

care am trăit până acum în credinţa evreiască. 
Întrebare: Pentru cei ai venit către Sfânta 

Biserică a lui Dumnezeu şi ce doreşti de la 
dânsa? 

Răspuns:  Am venit să învăţ de la dânsa 
credinţa şi doresc să mă unesc cu dânsa. 

Întrebare: Ce-ţi va da ţie credinţa? 
Răspuns: Viaţa veşnică. 
 

Şi iarăşi preotul îi zice lui: 
Această sfântă, fără prihană şi mântui-

toare Credinţă creştinească, pe care ο ţine 
Sfânta, Sobornicească şi Apostolească Biserică, 
de vei ţine-o şi tu, bine vei face; căci pe aceasta 
au propovăduit-o dumnezeieştii Apostoli şi au 
învăţat toate limbile să creadă în ea; pe aceasta 
au mărturisit-o Sfinţii Mucenici şi cu sângele lor 
au pecetluit-o, iar Purtătorii de Dumnezeu 
Părinţi, adică cele şapte Soboare ale lumii, au 
propovăduit-o şi au întărit-o. Pe aceasta cei care 
ο vor ţine tare şi fără îndoială până la sfârşitul 
vieţii lor, abătându-se şi ferindu-se de la toate 
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faptele cele rele şi bine făcând în toată vremea, 
se vor mântui şi se vor face moştenitori Împă-
răţiei Cerurilor. Dar creştinului nimic nu-i 
foloseşte numai dreapta credinţă fără fapte 
bune, căci credinţa fără fapte este moartă, 
precum şi faptele cele bune fără dreapta 
credinţă moarte sunt şi nimic nu folosesc; ci se 
cade celui ce crede, totdeauna să se abată de la 
rău şi să facă bine. Pentru aceea dar, şi tu, de 
vreme ce doreşti să fii creştin şi să moşteneşti 
viaţa cea veşnică, dator eşti să crezi precum ţi-
am spus, şi crezând să te lepezi de toate faptele 
cele rele şi, ca de nişte pierzătoare de suflet 
fugind, totdeauna să te fereşti ca să nu te 
amăgeşti de dânsele. Iar faptele cele rele sunt 
acestea: mândria, lăcomia, necurăţia, zavistia, 
îmbuibarea, beţia, mânia şi lenevirea către lauda 
lui Dumnezeu şi către toată fapta cea bună. Cine 
face deci acestea, Împărăţia lui Dumnezeu nu 
poate să ο moştenească. Iar tu, de voieşti să te 
faci moştenitor al Împărăţiei lui Dumnezeu, 
biruieşte acele păcate cu aceste fapte bune, 
adică: cu smerenia, mândria; cu îndurarea şi cu 
milostivirea, lăcomia; cu curăţia, necurăţia; cu 
dragostea şi cu milostivirea, zavistia; cu postul şi 
cu mâncarea cumpătată, îmbuibarea; cu nevoin-
ţa cea bună, cu cucernicia, cu privegherea la 
rugăciune şi cu toată buna credinţă, lenea. Aşa 
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biruind aceste rădăcini ale păcatelor, prea lesne 
vei putea să te fereşti şi de ramurile lor. 

 
Şi preotul, sfârşind aceasta, îl întreabă pe el aşa: 
 
Întrebare:Voieşti această sfântă şi fără 

prihană Credinţă creştinească să ο ţii neclintită 
şi până la moartea ta să trăieşti în ea? 

Răspuns: Cu adevărat, din toată inima mea 
doresc această sfântă Credinţă şi faptele cele 
bune creştineşti; şi voiesc să trăiesc în amân-
două cu Harul lui Dumnezeu până la moarte; aşa 
făgăduiesc.  

 
Preotul zice către dânsul: 

Pleacă genunchii înaintea Domnului 
Dumnezeului nostru. 

 
Iar el, îndată îngenunchind înaintea uşilor bisericii, ţine 

mâinile cruciş la piept, şi preotul, binecuvântându-l pe cap de trei 
ori, zice: 

În numele  Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh. Amin.       

Şi îndată zice Rugăciunea aceasta, punându-i numele: 
Domnului să ne rugăm. 

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, 
Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care alegi 
Ţie popor ales din toate neamurile, râvnitor de 
fapte bune; Tu şi pe acesta, care a venit acum 
către Biserica Ta cea Sfântă, robul Tău (N), 
binecuvintează-l şi-i deschide lui ochii cei 
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înţelegători ai inimii; deschide-i lui urechile spre 
ascultarea dumnezeieştilor Tale cuvinte şi-l fă 
părtaş cu cei care vin la Botez, ca la vremea 
cuvenită să se învrednicească de Sfântul Botez şi 
de haina nestricăciunii. 

Şi iarăşi, binecuvântându-l din nou pe cap de trei ori, zice: 
În numele  Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 

Duh. Amin.       
Şi preotul zice: 

Scris să fie numele lui între catehumeni, 
adică între cei chemaţi. 

 
Şi iarăşi se roagă asupra lui, zicând această: 

 
Rugăciune 

 
Tu, Stăpâne Dumnezeule, Părinte, Care ai 

trimis lumii mântuire pe Sfântul Tău Cuvânt, ca 
să umple toate de dumnezeiasca Ta cunoştinţă; 
Tu ai smuls sufletul robului Tău de la cel viclean; 
Tu îl şi luminează pe el şi-l povăţuieşte spre 
sfinţire în Hristosul Tău; şi să nu laşi nici un duh 
viclean să aibă intrare într-însul, că Tu singur 
eşti Izbăvitorul neamului nostru şi Ţie slavă şi 
mulţumită aducem, împreună şi Unuia-Născut 
Fiului Tău şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă 
făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin. 

 
După aceea îl învaţă Simbolul Credinţei, adică: Cred întru 

unul Dumnezeu... şi rugăciunea Tatăl nostru... Dar mai mult 
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să-l înveţe pe el să iubească din toată inima, din tot sufletul şi din 
tot cugetul, pe Domnul Dumnezeu cel în Treime preaslăvit, şi să se 
ferească de păcat, mergând la Sfânta Biserică 40 de zile sau cât se 
va socoti de cuviinţă, postind după putere, nemâncând carne, nici 
brânză, nici ouă, doar numai sâmbăta şi duminica; va face 
închinăciuni în toate zilele, zicând rugăciunea aceasta de multe ori 
pe zi: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluieşte-mă pe mine, păcătosul. Iar apoi zice:  Preasfântă 
Născătoare de Dumnezeu, roagă pe Dumnezeu pentru 
mine, păcătosul.  

Şi aşa îl învaţă, adeseori, ispitindu-l de vine cu adevărat 
pentru sfânta Credinţă; şi într-acest chip fiind de multe ori ispitit şi 
plinind şi rugăciunea ce i s-a poruncit, îl face pe el catehumen. 

 

 
Învăţătura (cateheza) întâi 

 
Mai înainte de Botez cu cinci zile, cel ce vrea să se boteze 

stă iarăşi înaintea uşilor bisericii, iar preotul intră în altar şi 
îmbrăcând epitrahilul şi felonul se închină de trei ori înaintea 
Sfintei Mese. În acest timp la strană se citeşte: 

Psalmul 8 
         Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat 
este numele Tău în tot pământul. Că s-a înălţat 
slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor 
şi a celor ce sug ai săvârşit laudă, pentru vrăjma-
şii Tăi, ca să amuţeşti pe vrăjmaş şi pe răzbună-
tor. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, 
luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic: 
Ce este omul, că-ţi aminteşti de el? Sau fiul 
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omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe 
dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu slavă şi cu 
cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe dânsul 
peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub 
picioarele lui. Oile şi boii, toate; încă şi dobitoa-
cele câmpului; păsările cerului şi peştii mării, 
cele ce străbat cărările mărilor. Doamne, 
Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele 
Tău în tot pământul. 

 
Şi preotul, ieşind din altar, merge înaintea uşilor bisericii, şi 

îl întreabă pe el, zicând aşa: 
 
Întrebare: Întâi, te întreb pe tine dacă te 

lepezi cu adevărat de toată credinţa evreiască şi 
de toată tăgăduirea pe care ο au evreii asupra 
Domnului nostru Iisus Hristos, asupra Prea-
curatei Maicii Sale şi asupra tuturor Sfinţilor şi 
asupra tuturor creştinilor, şi de hula lor ca de a 
unor potrivnici ai lui Dumnezeu, şi îi afuriseşti 
pe ei? 

Răspuns: Mă lepăd de toată credinţa 
evreiască şi de toată tăgăduirea şi hula, pe care ο 
au evreii asupra Domnului nostru Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu şi a Preacuratei Maicii Sale şi 
asupra tuturor creştinilor, ca de a unor potriv-
nici ai lui Dumnezeu, şi îi afurisesc pe ei. 

 
Întrebare: Te lepezi de tăierea-împrejur, de 

sâmbătă, de azime şi de toate sărbătorile lor, şi 



10 

 

de spălări şi de mâncări şi de alte obiceiuri 
evreieşti şi le afuriseşti pe ele? 

Răspuns: Mă lepăd de cele ale Legii Vechi, 
ca de unele ce acum au trecut, şi de alte obiceiuri 
evreieşti ce sunt potrivnice lui Dumnezeu, şi le 
afurisesc pe ele. 

Întrebare: Te lepezi de învăţăturile cele 
potrivnice lui Dumnezeu cuprinse în cartea ce se 
cheamă Talmud, pe care rabinii au făcut-o 
împotriva Dumnezeieştilor Scripturi, schimbând 
tâlcuirea lor într-alt chip, scriind şi învăţând 
basme şi hule asupra Domnului nostru Iisus 
Hristos şi despre toţi Sfinţii, te lepezi şi le 
afuriseşti pe ele? 

Răspuns:  Mă lepăd de toate învăţăturile 
evreieşti cele de Dumnezeu hulitoare cuprinse în 
cartea care se cheamă Talmud şi de toate 
tâlcuirile ei, şi le afurisesc pe ele. 

Întrebare: Te lepezi de sinagoga evreiască şi 
de posturile lor şi de rugăciunile lor şi de obice-
iurile şi meşteşugirile lor, şi le afuriseşti pe ele? 

Răspuns: Mă lepăd de toate acestea, din 
toată inima mea, şi le afurisesc pe ele. 

Întrebare: Te lepezi de mesia cel mincinos 
aşteptat de evrei şi îl afuriseşti pe el, şi te lepezi 
de toţi care aşteaptă venirea lui cea pieritoare? 

Răspuns:  Mă lepăd de mesia cel aşteptat de 
evrei şi-l afurisesc pe el, şi mă lepăd de toţi care 
aşteaptă venirea lui cea pieritoare. 
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Întrebare: Doreşti cu adevărat din tot 
sufletul şi din toată inima ta, şi fără nici ο 
îndoială sau făţărnicie mărturiseşti că Domnul 
nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu celui 
viu, şi crezi într-Însul? 

Răspuns: Doresc cu adevărat, fără nici ο 
îndoială şi fără nici ο făţărnicie, şi din toată 
inima şi din tot sufletul meu cred că Domnul şi 
Mântuitorul Iisus Hristos este cu adevarat Fiul 
lui Dumnezeu celui viu şi cred într-Însul. 

Preotul zice: 
Binecuvântat este Dumnezeu, Care voieşte 

ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa 
adevărului să vină, Cel ce este binecuvântat în 
veci. Amin. 

 
Şi îi citeşte această:  

Rugăciune 
Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Zidi-

torule şi Lucrătorule a toate, Care vrei ca toţi să 
se mântuiască şi la cunoştinta adevărului să 
vină, caută spre robul Tău acesta care s-a făcut 
catehumen şi-l izbăveşte pe el de vechea înşelă-
ciune şi de meşteşugirile celui potrivnic. Chea-
mă-l pe el la viaţa veşnică; luminează-i sufletul şi 
trupul şi-l uneşte pe el cu turma cea cuvântă-
toare, care cheamă numele Tău cel sfânt. Ca şi el 
cu noi să slăvească preacinstitul şi de mare 
cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al 
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Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin. 

Şi după rugăciune, îl mai învaţă ale credinţei, întărindu-l, 
iar după aceea, binecuvântându-l, îl sloboade pe el până a doua zi. 

 
Învăţătura (cateheza) a doua 

 
Iar a doua zi, înaintea Vecerniei sau după Vecernie, preotul 

face început şi intrând în altar, se roagă şi se îmbracă cu epitrahilul 
şi felonul. În acest timp la strană se citeşte: 

Psalmul 22 
Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. La 

loc cu păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei 
m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a 
pe cărările dreptăţii, pentru numele Lui. Că de 
voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme 
de rele; că Tu cu mine eşti. Toiagul Tău şi varga 
Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit-ai masă înain-
tea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai 
cu untdelemn capul meu şi paharul Tău adăpân-
du-mă ca un puternic. Şi mila Ta mă va urma în 
toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa 
Domnului, întru lungime de zile. 

 
Şi preotul, ieşind din altar, merge înaintea uşilor bisericii şi 

zice către catehumen: 
 
Întrebare: Cu adevărat te-ai lepădat de 

toată credinţa evreilor care nu cred că Hristos 
este Fiul lui Dumnezeu, şi de învăţăturile lor care 
sunt împotriva lui Hristos; le afuriseşti şi te 
lepezi pe ele? 
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Răspuns: Cu adevărat m-am lepădat de 
toată credinţa evreilor şi de învăţăturile lor, care 
sunt împotriva lui Hristos Dumnezeul nostru, şi 
le afurisesc şi le lepăd pe ele. 

Întrebare: Mărturiseşti că S f â n t a  Treime, 
Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt, este un Dumnezeu 
după fiinţă nedespărţit, iar în feţe despărţit, şi 
crezi într-Însul şi te închini Lui? 

Răspuns: Mărturisesc că S f â n t a Treime, 
Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt, este un Dumnezeu 
după fiinţă nedespărţit, iar în feţe despărţit, şi 
cred într-Însul şi mă închin Lui. 

Întrebare: Crezi că Preasfânta Fecioara 
Maria, care a născut pe Hristos Dumnezeul 
nostru, mai înainte de naştere a fost fecioară şi 
în naştere fecioară şi după naştere fecioară? 

Răspuns: Aşa cred şi mărturisesc pentru 
Născătoarea de Dumnezeu, Fecioara Maria. 

Întrebare: Crezi şi mărturiseşti că Domnul 
nostru Iisus Hristos, Unul fiind din Sfânta 
Treime, Unul-Născut Fiul şi Cuvântul lui Dumne-
zeu, este de la Tatăl născut mai înainte de toţi 
vecii, iar mai pe urmă pentru mântuirea oame-
nilor S-a pogorât pe pământ şi prin lucrarea 
Sfântului Duh S-a întrupat din pururea Fecioara 
Maria şi S-a făcut om adevărat, nedespărţindu-se 
de Dumnezeirea Sa, într-un ipostas şi în două firi 
neîmpreunat, neschimbat şi neamestecat, unul 
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Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului, Dumnezeu 
adevărat şi om adevărat? 

Răspuns:  Aşa cred şi aşa fără nici ο îndoială 
mărturisesc. 

Întrebare: Crezi că Taina Sfântului Botez, de 
care doreşti să te învredniceşti, este cu adevărat 
curăţitoare de toate păcatele, că este naştere 
duhovnicească şi că face din fiii piericiunii, fii ai 
lui Dumnezeu şi moştenitori ai Împărăţiei Lui pe 
cei ce se botează cu credinţă? 

Răspuns: Aşa cred şi mărturisesc despre 
Sfântul Botez, şi însumi din inimă doresc ca să 
mă învrednicesc de acesta. 

Întrebare: Crezi că Domnul nostru Iisus 
Hristos, nu de silă ci de bunăvoie, pentru mântu-
irea neamului omenesc a răbdat chinuri şi răs-
tigirea cu trupul, şi ca un om a murit şi S-a 
îngropat şi a treia zi cu puterea lui Dumnezeu 
Tatăl a înviat şi S-a înălţat la cer cu trupul şi şade 
de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, de unde iarăşi 
va veni să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie 
nu va avea sfârşit? 

Răspuns: Toate acestea le cred şi cu adevă-
rat din inimă le mărturisesc. 

Întrebare: Cinstitele icoane, care închipu-
iesc trupeasca arătare a Cuvântului lui Dumne-
zeu către oameni, ale Născătoarei de Dumnezeu, 
ale Sfinţilor Îngeri şi ale tuturor Sfinţilor, le 
cinsteşti cu adevărat şi le săruţi cu dragoste, şi 
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pe cei ce nu le primesc şi încă le numesc idoli, îi 
afuriseşti? 

Răspuns: Cu toată inima le cinstesc şi cu 
dragoste le sărut; şi de cei ce le numesc idoli, mă 
lepăd ca de nişte necredincioşi şi îi afurisesc pe 
ei. 

Întrebare: De vreme ce pe toate acestea le-
ai mărturisit cu adevărat înaintea Domnului 
Iisus Hristos, către Care ai alergat, spune-mi-le 
cu jurământ şi înaintea a toată Biserica. 

 
Iar el dacă poate citi, ţine cartea în mână şi citeşte, iar dacă 

nu, naşul sau cântăreţul spune, şi el zice după dânsul toate acestea, 
într-acest chip: 

Eu (N), care astăzi dintre evrei vin la 
Credinţa creştinească şi care toate mai întâi cu 
adevărat le-am mărturisit înaintea Domnului 
Dumnezeului meu, Ştiutorului tuturor celor 
văzute şi celor nevăzute, iată acum şi înaintea 
Sfintei Biserici le mărturisesc cu adevărat şi cu 
jurământ încredinţez această mărturisire a mea, 
adică cum că nu pentru vreo nevoie sau frică sau 
sărăcie sau pentru vreun câştig sau înşelăciune 
sau pentru vreo strâmbătate din partea evreilor, 
ci numai pentru că sunt doritor de credinţa cea 
creştinească, cunoscând că toţi care nu cred în 
Hristos, Care este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, 
pier; pentru aceasta zic: vreau să mă fac creştin 
şi doresc să mă învrednicesc de Sfântul Botez. Iar 
de umblu cu vicleşug, adică acum să mă fac 
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creştin şi apoi iarăşi să mă întorc la legea lui 
Moise, să vină asupra mea acum şi în toate zilele 
vieţii mele toate blestemele pe care le-a scris 
Moise în a Doua Lege; să mă lovească zbuciumul 
lui Cain şi bubele lui Ghiezi. Şi pe lângă toate 
acestea să fiu supus la mare pedeapsă de către 
cârmuirea bisericească, iar în veacul viitor să fiu 
afurisit şi de trei ori afurisit; şi sufletul meu să 
fie rânduit cu satana şi cu toţi diavolii în gheena 
şi în munca cea veşnică. Amin. 

 
Şi îndată, preotul zice: 

 
Binecuvântat este Dumnezeu, Care voieşte 

ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa 
adevărului să vină; binecuvântat să fie în vecii 
vecilor. Amin. 

 
Diaconul zice: 

Cei chemaţi capetele voastre Domnului să 
le plecaţi.  

Strana: Ţie, Doamne. 
Iar preotul citeşte această: 

 
Rugăciune 

 
Domnului să ne rugăm 

Dumnezeule cel mare şi înalt şi cu nume 
mare numit; Care  întâi ai luminat întunericul cu 
cuvântul buzelor Tale şi apoi ai trimis pe Unul-
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Născut Fiul Tău în lume spre curăţirea păcatelor 
noastre; Care şezi pe Heruvimi şi eşti slăvit de 
Serafimi; Căruia tot genunchiul se pleacă, al 
celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de 
dedesubt, şi toată limba Te mărturiseşte pe Tine 
Împăratul veacurilor; Care ai aflat oaia cea rătă-
cită şi ai aşezat-o în turma Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos; Care întorci pe păcătoşi de la 
înşelăciunea căilor lor, Însuţi întoarce pe robul 
Tău acesta la lumina cea vesnică. Cheamă-l pe el 
de la înşelăciunea diavolului cu bunăvoinţa 
Unuia-Născut Fiului Tău. Întăreşte inima lui în 
credinţa şi în dragostea Hristosului Tău. Dăru-
ieşte-i partea şi soarta lui în Biserica Ta, pentru 
că Tu eşti Dumnezeul nostru şi afară de Tine pe 
altul nu ştim, numele Tău chemăm. Că totdeauna 
şi întru toate eşti binecuvântat, împreună cu 
Unul-Născut Fiul Tău şi cu Preasfântul şi bunul şi 
de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin. 

Preotul îl binecuvintează pe cap de trei ori şi-l învaţă ale 
credinţei, faptele cele bune şi despre viaţa creştinească; şi aşa 
sfârşind, zice această: 

 
Rugăciune 

 
Domnului să ne rugăm. 

Dumnezeule Cel mare şi înfricoşător, Cel 
sfânt si iubitor de oameni, Care ne-ai învrednicit 
pe noi a sta în acest ceas înaintea neapropiatei 
Tale slave spre lauda şi slava minunilor Tale, 
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curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii robii 
Tăi, de toată întinăciunea trupului şi a sufletului 
şi ne dă nouă har, ca din inimă înfrântă şi cu duh 
umilit să aducem Ţie slavă întreit sfântă şi 
mulţumire pentru darurile Tale cele mari, ce ai 
făcut cu noi şi le faci totdeauna în noi. Adu-Ţi 
aminte, Doamne, de neputinţa noastră şi de 
robul Tău acesta (N), pe care îl chemi la 
cunoştinţa Ta, a unuia adevăratului Dumnezeu şi 
Tatăl şi a Unuia-Născut Fiului Tău şi Dumneze-
ului nostru Iisus Hristos şi a Preasfântului şi 
bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh. Şi să nu-l 
pierzi pe el şi pe noi cu fărădelegile noastre, ci fă 
cu dânsul şi cu smerenia noastră mare milă, ca, 
scăpând din întunericul păcatelor, să umblăm 
ziua cu dreptate şi, îmbrăcându-ne în arma 
luminii, să rămânem fără bântuială faţă de toate 
uneltirile celui viclean, şi cu îndrăznire în toate 
să Te preaslăvim pe Tine unul adevăratul 
Dumnezeu, Tatăl cel fără de început, împreună 
cu cel de ο fiinţă şi fără de început al Tău Fiu şi 
cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău 
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 
Şi sfârşindu-se toate acestea, preotul merge în altar unde se 

dezbracă de veşminte, apoi se duce la ale sale. 
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Învăţătura (cateheza) a treia 
 
Iar a treia zi, ca şi la cateheza a doua, preotul face început şi 

intrând în altar se roagă şi se îmbracă cu epitranilul şi felonul. În 
acest timp la strană se citeşte: 

 
Psalmul 26 

Domnul este luminarea mea şi Mân-
tuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este 
apărătorul vieţii mele, de cine mă voi înfricoşa? 
Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca 
să mănânce trupul meu; cei ce mă necăjesc şi 
vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut. De s-ar 
rândui împotriva mea oştire, nu se va înfricoşa 
inima mea; de s-ar ridica împotriva mea război, 
eu în El nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, 
pe aceasta voi căuta: ca să locuiesc în casa Dom-
nului în toate zilele vieţii mele. Ca să văd 
frumuseţea Domnului şi să cercetez Biserica Lui. 
Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua 
necazurilor mele; m-a acoperit în locul cel 
ascuns al cortului Lui. Pe piatră m-a înălţat. Şi 
acum, iată, a înalţat capul meu peste vrăjmaşii 
mei. Înconjurat-am şi am jertfit în cortul Lui 
jertfă de laudă. Îl voi lăuda şi voi cânta Domnu-
lui.  Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat: 
miluieşte-mă şi mă ascultă. Ţie a zis inima mea: 
pe Domnul voi căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa 
Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-Ţi întorci faţa Ta de 
la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul 
Tău; ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine şi 
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să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că 
tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, dar 
Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în 
calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, 
din pricina vrăjmaşilor mei. Nu mă da pe mine 
pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat 
împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a 
minţit sieşi. Cred că voi vedea bunătăţile 
Domnului, în pământul celor vii. Aşteaptă pe 
Domnul, îmbărbătează-te şi să se întărească 
inima ta şi aşteaptă pe Domnul. 

Apoi preotul iese din altar, merge înaintea uşilor bisericii şi 
zice către catehumen: Descinge-te şi te dezbracă. Şi 
dezbrăcându-se acesta de haine, stă înaintea lui cu faţa spre 
răsărit. Iar preotul suflând de trei ori în faţa lui, îi binecuvintează 
de trei ori fruntea, gura şi pieptul; şi punând mâna pe capul lui îi 
rosteşte şi numele, zicând această:  
 

Rugăciune 
 

Domnului să ne rugăm. 
În numele Tău, Doamne, Dumnezeul 

adevărului, şi al Unuia-Născut Fiului Tău şi al 
Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea pe robul 
Tău acesta (N), care s-a învrednicit a scăpa către 
numele Tău cel Sfânt şi a se păzi sub acoperă-
mântul aripilor Tale. Depă-rtează de la dânsul 
înşelăciunea cea veche şi-l umple pe el de 
credinţa cea întru Tine, de nădejde şi dragoste, 
ca să cunoască că Tu eşti Unul Dumnezeu, 
Dumnezeu adevărat şi Unul-Născut este Fiul Tău, 
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Domnul nostru Iisus Hristos, şi Duhul Tău cel 
Sfânt. Dă-i lui să umble în toate poruncile Tale şi 
cele plăcute Ţie să le păzească; că de va face 
omul acestea, viu va fi printr-însele. Scrie-l pe 
dânsul în cartea vieţii Tale şi-l împreună cu 
turma moştenirii Tale, ca să se preaslăvească de 
dânsul numele Tău cel Sfânt şi al iubitului Tău 
Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos, şi al 
Duhului Tău celui de viaţă făcător. Să fie ochii 
Tăi căutând totdeauna cu milă spre el şi urechile 
Tale să asculte glasul rugăciunii lui. Veseleşte-l 
pe el în lucrurile mâinilor lui şi în tot neamul lui, 
ca să se mărturisească Ţie, închinându-se şi 
slăvind numele Tău cel mare şi preaînalt; şi să 
Te laude pururea în toate zilele vieţii sale. Că pe 
Tine Te laudă toate puterile cereşti şi a Ta este 
slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

  
Şi după rugăciune, preotul îl învaţă despre credinţă, despre 

dragoste şi despre nădejde şi despre toate faptele bune care duc la 
mântuire şi la fericirea cea veşnică. Şi sfârşind învăţătura, citeşte 
deasupra capului catehumenului cu glas mare această: 

 
Rugăciune  

 
Domnului să ne rugăm. 

Doamne, Ştiutorule al celor ascunse, Care 
ştii toate mai înainte de plinirea lor, Cel ce nu 
voieşti moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi 
să fie viu, Însuţi caută din locaşul Tău cel din 
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înălţime, spre robul Tău catehumenul acesta şi îi 
deschide lui ochii inimii, ca să primească taina 
Unuia-Născut Fiului Tău şi Dumnezeului nostru. 
Naşte-l pe el a doua oară prin apă şi prin Duh 
pentru veşnica Ta Împărăţie, pentru ca şi el 
împreună cu noi să slăvească preacinstit numele 
Tău, al Tatălui celui fără de început, împreună cu 
al celui de ο fiinţă Unuia-Născut Fiului Tău şi cu 
al Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului 
Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin. 

Preotul: Cei chemaţi ieşiţi, iar cei credincioşi 
Domnului să ne rugăm. 

Iar preotul, întorcându-se spre altar, citeşte,  această: 
Rugăciune: 

 
Domnului să ne rugăm. 

Doamne Dumnezeul nostru, adu-Ţi aminte 
de noi păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, când 
chemăm numele Tău cel sfânt, ca să nu ne 
ruşinezi pe noi de aşteptarea milei Tale, ci 
dăruieşte nouă, Doamne, toate cererile cele către 
mântuire. Învredniceşte-ne să Te iubim, să ne 
temem de Tine din toată inima noastră şi să 
facem în toate voia Ta, că bun şi iubitor de 
oameni Dumnezeu eşti, şi Ţie slavă înălţăm, 
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Şi sfârşind acestea toate, preotul se dezbracă de veşminte 
în altar şi apoi se duce la ale sale. 
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Învăţătura (cateheza) a patra 

 
Precum la catehezele de mai înainte, aşa şi la a patra, 

catehumenul stă în uşa bisericii, iar preotul intră în altar, se roagă 
şi se îmbracă cu epitrahilul şi felonul. În acest timp la strană se 
citeşte: 

Psalmul 28 
Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, 

aduceţi Domnului miei oilor, aduceţi Domnului 
slavă şi cinste; aduceţi Domnului slavă numelui 
Său, închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a 
Lui. Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul 
slavei a tunat; Domnul peste ape multe. Glasul 
Domnului întru tărie, glasul Domnului întru 
mare cuviinţă; glasul Domnului, cel ce sfărâmă 
cedrii şi va zdrobi Domnul cedrii Libanului. Şi-i 
va fărâmiţa pe ei ca pe viţelul Libanului, iar cel 
iubit ca puiul de rinocer. Glasul Domnului, cel ce 
varsă para focului. Glasul Domnului cel ce cutre-
mură pustiul şi va cutremura Domnul pustiul 
Cadişului. Glasul Domnului, cel ce îndoaie cedrii 
şi va descoperi dumbrăvile şi în Biserica Lui, 
fiecare va spune: Slavă. Domnul va împărăţi 
peste potop şi va şedea Domnul împărat în veac. 
Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va 
bine-cuvânta pe poporul Său cu pace. 

Apoi iese preotul din altar şi merge înaintea uşilor bisericii, 
unde catehumenul stă numai în cămaşă, privind spre răsărit; 
preotul suflă de trei ori în faţa lui, şi îi binecuvintează de trei ori 
faţa şi pieptul.  
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Apoi: Domnului să ne rugăm. Doamne miluieşte, şi 
citeşte:  

Rugăciunea întâi a lepădării: 
 
Ceartă-te pe tine diavole, Domnul cel ce a 

venit în lume şi S-a sălăşluit între oameni ca să 
surpe tirania ta şi pe oameni să-i izbăvească; Cel 
ce pe lemn puterile cele potrivnice a biruit, 
soarele întunecându-se şi pământul clătinându-
se, mormintele deschizându-se şi trupurile Sfin-
ţilor sculându-se; Care a zdrobit cu moartea pe 
moarte şi a surpat pe cel ce avea stăpânirea 
morţii, adică pe tine, diavole. Juru-te cu numele 
lui Dumnezeu, Care a arătat pomul vieţii şi a 
rânduit heruvimi şi sabie de foc ce se întorcea 
de-l străjuia; cutremură-te şi te depărtează. Căci 
te jur cu numele Aceluia care a umblat ca pe 
uscat pe valurile mării şi a certat viforul vântu-
rilor; a Cărui căutătură seacă adâncurile şi 
groaza Lui topeşte munţii; că Acela şi acum îţi 
porunceşte prin noi: Teme-te, ieşi şi te depăr-
tează de la zidirea aceasta şi să nu te întorci, nici 
să te ascunzi în el, nici să-l întâmpini pe el, nici 
să lucrezi împotriva lui, nici noaptea, nici ziua, 
nici dimineaţa, nici la amiază. Ci te du în iadul 
tău, până în ziua cea mare gătită judecăţii. Teme-
te de Dumnezeu, Cel ce şade pe heruvimi şi caută 
spre adâncuri; de Care se cutremură îngerii, 
arhanghelii, scaunele, domniile, începătoriile, 
stăpâniile, puterile, heruvimii cei cu ochi mulţi şi 
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serafimii cei cu câte şase aripi; de Care se 
cutremură cerul, pământul, marea şi toate câte 
sunt în ea. Ieşi şi te depărtează de la cel însem-
nat, noul ales ostaş al lui Hristos, Dumnezeul 
nostru. Că te jur cu numele Aceluia Care umblă 
pe aripile vânturilor şi face pe îngerii Săi duhuri 
şi pe slugile Sale pară de foc. Ieşi şi te depărtează 
de la zidirea aceasta, cu toată puterea ta şi cu toţi 
slujitorii tăi. Că s-a preaslăvit numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin. 

 
Lepădarea a doua 

 
Domnului să ne rugăm. 

 Dumnezeul cel sfânt, cel înfricoşător şi 
slăvit, Cel ce este în toate lucrurile şi în tăria Sa 
neajuns şi nepătruns, Cel ce mai înainte ţi-a 
rânduit ţie, diavole, pedeapsa muncii de veci, 
prin noi nevrednicii robii Lui îţi porunceşte ţie şi 
la toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare, 
să te depărtezi de la noul însemnat cu numele 
Domnului nostru Iisus Hristos, Adevăratul 
nostru Dumnezeu. Juru-te, dar, întru tot viclene 
şi necurate şi spurcate şi urâte şi duhule stră-
ine, cu puterea lui Iisus Hristos, Care are toată 
puterea în cer şi pe pământ, Cel ce a zis duhului 
celui mut şi surd: Ieşi din om şi de acum să nu 
mai intri într-însul. Du-te; cunoaşte-ţi puterea ta 
cea deşartă, care nici peste porci nu a avut 
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stăpânire; adu-ţi aminte de Cel ce ţi-a poruncit 
ţie, după cererea ta, să intri în turma porcilor. 
Teme-te de Dumnezeu, cu a Cărui poruncă 
pământul pe ape s-a întărit; de Cel ce a zidit cerul 
şi a pus înălţimilor hotar mării şi în apă mare 
cărare tare; de Cel ce se atinge de munţi şi ei 
fumegă; de Cel ce se îmbracă cu lumina ca şi cu o 
haină; de Cel ce a întins cerul ca un cort; de Cel ce 
a acoperit cu ape înălţimile lui; de Cel ce a aşezat 
pământul pe temeliile lui şi nu se va clătina în 
veacul veacului; de Cel ce cheamă apa mării şi o 
varsă peste faţa întregului pământ. Ieşi şi te 
depărtează de la cel ce se găteşte către sfânta 
luminare. Juru-te cu Patima cea mântuitoare a 
Domnului nostru Iisus Hristos şi cu cinstitul Lui 
Trup şi Sânge şi cu venirea Lui cea înfricoşă-
toare, că va veni, şi nu va zăbovi, să judece tot 
pământul, şi pe tine şi pe toată puterea cea 
împreună-lucrătoare cu tine să te muncească în 
gheena focului, dându-te în întunericul cel mai 
din afară, unde viermele nu doarme şi focul nu 
se stinge. Că puterea este a lui Hristos, Dum-
nezeul nostru, împreună cu Tatăl şi cu Duhul 
Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.  

 
Lepădarea a treia 

 
Domnului să ne rugăm 

 Doamne Savaot, Dumnezeul lui Israil, Cel 
ce tămăduieşti toată boala şi toată neputinţa, 
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caută spre robul tău acesta (N); cearcă-l, cerce-
tează-l şi depărtează de la dânsul toată lucrarea 
diavolului. Ceartă duhurile cele necurate şi le 
depărtează, şi curăţeşte lucrul mâinilor Tale. Şi 
lucrând, cu grabnica Ta lucrare, zdrobeşte de-
grab pe satana sub picioarele lui şi-i dă biruinţă 
asupra lui şi asupra duhurilor lui celor necurate. 
Ca, dobândind mila Ta, să se învrednicească de 
Tainele Tale cele nemuritoare şi cereşti şi Ţie 
slavă să înalţe, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 
Domnului să ne rugăm.  

 Stăpâne Doamne, Cel ce eşti, Cel care ai 
făcut pe om după chipul şi după asemănarea Ta 
şi i-ai dat lui putinţa de a dobândi viaţa de veci; 
după aceea, căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu 
vederea, ci ai rânduit mântuire lumii prin întru-
parea Hristosului Tău; Însuţi primeşte în Împă-
răţia Ta cea cerească şi făptura aceasta a Ta, pe 
care ai izbăvit-o din robia vrăjmaşului. Deschide-
i lui ochii gândului, ca să strălucească în el 
lumina Evangheliei Tale. Însoţeşte viaţa lui cu în-
ger de lumină, ca să-l izbăvească pe el de toată 
bântuiala protivnicului, de întâmpinarea celui 
viclean, de demonul cel de amiază şi de năluciri 
rele. 

Apoi ecfonis: Cu harul şi cu iubirea de oameni... După 
aceea preotul zice: Pace tuturor. Cei chemaţi capetele 
voastre Domnului să le plecaţi.  Strana: Ţie, Doamne. 

Şi preotul citeşte în taină această: 
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Rugăciune 
 

Domnului să ne rugăm 
Binecuvintează şi acum, Doamne, pe robul 

Tău, catehumenul acesta, pe care l-ai chemat cu 
chemare sfântă la prealuminata lumină a cunoş-
tinţei Tale şi dă lui putere de cunoaştere ca să se 
facă catehumen; umple-l pe el de Duhul Tău cel 
Sfânt, ca şi el să fie cu oile cele însemnate de 
Tine, Păstorul cel adevărat, prin însemnarea 
Sfântului Tău Duh şi, fiind mădular al cinstitei 
Tale Biserici, să se învrednicească cu adevărat 
de fericita nădejde în Împărăţia Ta, pentru ca şi 
el să slăvească preacinstitul şi de mare cuviinţă 
numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 
Şi sfârşind toate acestea, preotul se dezbracă de veşminte 

în altar şi apoi se duce la ale sale. 
 
 

Învăţătura (cateheza) a cincea 
 

Deci sosind vremea ca să se lepede catehumenul de satana 
şi să se unească cu Hristos, stă iarăşi înaintea uşilor bisericii; iar 
preotul intrând în altar, se roagă şi se îmbracă cu epitrahilul şi 
felonul. În acest timp la strană se citeşte: 

Psalmul 41 
În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, 

aşa doreşte sufletul meu de Tine, Dumnezeule. 
Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu; 
când voi veni şi mă voi arăta feţei lui Dumnezeu? 
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Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua şi 
noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele: 
Unde este Dumnezeul tău? De acestea mi-am 
adus aminte cu revărsare de inimă, când tre-
ceam cu mulţime mare spre casa lui Dumnezeu. 
În glas de bucurie şi de laudă şi în sunet de 
sărbătoare. Pentru ce eşti mâhnit suflete al meu, 
şi pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte în Dumne-
zeu, că-L voi lăuda pe El; mântuirea feţei mele 
este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a 
tulburat; pentru aceasta îmi voi aduce aminte de 
Tine, din pământul Iordanului şi al Ermonului, 
din muntele cel mic. Adânc pe adânc cheamă în 
glasul căderilor apelor Tale. Toate talazurile şi 
valurile Tale peste mine au trecut. Ziua va 
porunci Domnul milei Sale, iar noaptea cântare 
Lui de la mine. Rugăciunea Dumnezeului vieţii 
mele, spune-voi lui Dumnezeu: Sprijinitorul meu 
eşti Tu, pentru ce m-ai uitat? Pentru ce umblu 
mâhnit când mă necăjeşte vrăjmaşul meu? Când 
se sfărâmau oasele mele mă ocărau asupritorii 
mei. Când îmi ziceau mie în toate zilele: Unde 
este Dumnezeul tău? Pentru ce eşti mâhnit, 
suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? Nădăj-
duieşte în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El; 
mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu. 

 
Şi ieşind preotul din altar, merge înaintea uşilor bisericii, 

unde catehumenul stă cu capul gol, desculţ, dezbrăcat, cu faţa spre 
răsărit, şi zice către dânsul: 
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Stai cu frică şi, făcându-ţi cruce, descinge-te 
şi te dezbracă. 

Şi iarăşi îi zice: Iată a sosit vremea să te faci 
catehumen. Leapădă dar toate lucrurile cele 
necurate şi faptele cele viclene şi, ca şi cum ai fi 
fost robit, stai ca Iisus Hristos să te răscumpere. 
Întoarce-te acum spre apus şi întinde mâinile 
tale, lepădând de la tine pe diavolul, defăimân-
du-l şi suflând asupra lui. 

Iar catehumenul, întorcându-se spre apus, având mâinile 
întinse  ca şi cum ar lepăda pe cineva de la sine, suflă. 

Preotul iar îi zice: 
Întoarce-te spre răsărit, ţinându-ţi mâinile 

în jos. 
Şi după ce s-a întors catehumenul, ţinând mâinile în jos, 

iarăşi zice preotul: 
Socoteşte în mintea ta şi în inima ta şi vezi 

de este în tine vreun lucru potrivnic, şi cu suflare 
leapădă-l pe el. 

 
Iar el, întorcându-se spre apus, suflă. Şi făcând aceasta 

preotul iarăşi zice: 
Întoarce-te spre răsărit, ţinându-ţi mâinile 

în jos. 
 
Şi după ce s-a întors catehumenul, ţinând mâinile în jos, 

preotul zice: 
Să nu fii făţarnic ca Iuda, având gând 

îndoielnic, căci Cuvântul lui Dumnezeu ştie 
inima ta şi lăuntrul tău şi este mai ascuţit decât 
sabia cea cu două tăişuri. Iată acum diavolul stă 
la apus şi scrâşneşte cu dinţii, îşi smulge părul, 



31 

 

plesnind cu mâinile şi, muşcându-şi nebuneşte 
buzele sale, îşi plânge pustiirea, văzând libera-
rea ta. Întoarce-te dar spre apus şi, ţinând 
mâinile întinse, leapădă-te de el şi suflă asupra 
lui; şi întorcându-te la răsărit, uneşte-te cu 
Hristos. 

 
Iar el, întorcându-se spre apus şi având mâinile întinse, 

suflă şi iarăşi se întoarce spre răsărit; şi după aceasta, preotul zice: 
 
Iată aici stau puterile cereşti, îngerii şi 

arhanghelii, nevăzut scriind cuvintele tale; 
heruvimii şi serafimii din cer privesc ca să ia 
făgăduinţa ta şi să ο ducă Stăpânului: că te lepezi 
de vrăjmaşul şi că te uneşti cu Mântuitorul 
Hristos. 

 
Şi îndată zice către dânsul: 

 
Întoarce-te spre apus, ţinându-ţi mâinile 

întinse, şi la toată întrebarea, cu luare aminte să-
mi răspunzi. 

 
Şi întorcându-se el spre apus, având mâinile lăsate în jos, îl 

întreabă preotul:  
Te-ai lepădat de satana?   
El sau naşul răspunde:  
M-am lepădat.  
 
Şi aşa urmează pe rând tot Botezul până la sfârşit. 
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RÂNDUIALA 

primirii la Credinţa Ortodoxă a ereticilor 
luterahi, calvini, baptişti, ori alţii 

 
Având preotul binecuvântare de la arhiereul său, întâi 

întreabă pe eretic de toate eresurile lui, apoi îl învaţă şi-l întăreşte 
întru Credinţa Ortodoxă şi la urmă îi porunceşte să-şi mărturi-
sească toate păcatele sale din copilărie. Şi după mărturisire nu-i dă 
îndată iertare de păcate, ci-i porunceşte să stea la uşa bisericii, în 
afară; iar preotul, luându-şi epitrahilul şi felonul, vine şi, stând la 
uşa bisericii, îi porunceşte să îngenuncheze; apoi îl întreabă aşa: 

 
Întrebare: Voieşti să te lepezi de eresurile 

luteranilor (sau: ale calvinilor, baptiştilor, ori 
alţii), în care ai fost până acum? 

Răspuns:  Voiesc. 
 
Întrebare: Voieşti să fii şi să trăieşti în unire 

cu Credinţa Ortodoxă? 
Răspuns:  Voiesc. 
 
Apoi, ridicându-l, îl binecuvintează de trei ori, pe frunte, 

zicând: 
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 

Duh. Amin. 
Şi punând mâna pe capul lui, zice: Domnului să ne rugăm. Şi 

citeşte:  
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Rugăciunea 
cea dintâi de la catehumeni 

 
În numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevă-

rului, şi al Unuia-Născut Fiului Tău şi al Duhului 
Tău celui Sfânt, pun mâna mea pe robul Tău 
acesta (N), care s-a învrednicit a scăpa către 
numele Tău cel Sfânt şi a se păzi sub acoperă-
mântul aripilor Tale. Depărtează de la dânsul 
înşelăciunea cea veche şi-l umple pe el de 
credinţa cea întru Tine, de nădejde şi dragoste, 
ca să cunoască că Tu eşti unul Dumnezeu, 
Dumnezeu adevărat şi Unul-Născut este Fiul Tău, 
Domnul nostru Iisus Hristos, şi Duhul Tău cel 
Sfânt. Dă-i lui să umble în toate poruncile Tale şi 
cele plăcute Ţie să le păzească; că de va face 
omul acestea, viu va fi printr-însele. Scrie-l pe 
dânsul în cartea vieţii Tale şi-l împreună cu 
turma moştenirii Tale, ca să se preaslăvească de 
dânsul numele Tău cel Sfânt şi al iubitului Tău 
Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos, şi al 
Duhului Tău celui de viaţă făcător. Să fie ochii 
Tăi căutând totdeauna cu milă spre el şi urechile 
Tale să asculte glasul rugăciunii lui. Veseleşte-l 
pe el în lucrurile mâinilor lui şi în tot neamul lui, 
ca să se mărturisească Ţie, închinându-se şi 
slăvind numele Tău cel mare şi preaînalt; şi să 
Te laude pururea în toate zilele vieţii sale. Că pe 
Tine Te laudă toate puterile cereşti şi a Ta este 
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slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 
Apoi şi a doua:  

 
Domnului să ne rugăm. 

Ceartă-te pe tine diavole, Domnul cel ce a 
venit în lume şi S-a sălăşluit între oameni ca să 
surpe tirania ta şi pe oameni să-i izbăvească; Cel 
ce pe lemn puterile cele potrivnice a biruit, 
soarele întunecându-se şi pământul clătinându-
se, mormintele deschizându-se şi trupurile Sfin-
ţilor sculându-se; Care a zdrobit cu moartea pe 
moarte şi a surpat pe cel ce avea stăpânirea 
morţii, adică pe tine, diavole. Juru-te cu numele 
lui Dumnezeu, Care a arătat pomul vieţii şi a 
rânduit heruvimi şi sabie de foc ce se întorcea 
de-l străjuia; cutremură-te şi te depărtează. Căci 
te jur cu numele Aceluia ca a umblat ca pe uscat 
pe valurile mării şi a certat viforul vânturilor; a 
Cărui căutătură seacă adâncurile şi groaza Lui 
topeşte munţii; că Acela şi acum îţi porunceşte 
prin noi: Teme-te, ieşi şi te depărtează de la 
zidirea aceasta şi să nu te întorci, nici să te 
ascunzi în el, nici să-l întâmpini pe el, nici să 
lucrezi împotriva lui, nici noaptea, nici ziua, nici 
dimineaţa, nici la amiază. Ci te du în iadul tău, 
până în ziua cea mare gătită judecăţii. Teme-te 
de Dumnezeu, Cel ce şade pe heruvimi şi caută 
spre adâncuri; de Care se cutremură îngerii, 
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arhanghelii, scaunele, domniile, începătoriile, 
stăpâniile, puterile, heruvimii cei cu ochi mulţi şi 
serafimii cei cu câte şase aripi; de Care se cutre-
mură cerul, pământul, marea şi toate câte sunt în 
ea. Ieşi şi te depărtează de la cel însemnat, noul 
ales ostaş al lui Hristos, Dumnezeul nostru. Că te 
jur cu numele Aceluia Care umblă pe aripile 
vânturilor şi face pe îngerii Săi duhuri şi pe 
slugile Sale pară de foc. Ieşi şi te depărtează de la 
zidirea aceasta, cu toată puterea ta şi cu toţi 
slujitorii tăi. Că s-a preaslăvit numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin. 

 
După sfârşirea rugăciunilor, îl ridică de mâna cea dreaptă 

şi-i zice: 
Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din 

morţi şi te va lumina Hristos. 
 

Şi după ce s-a ridicat, preotul zice către dânsul: 
Întoarce-te către apus şi cu adevărat din 

toată inima ta să te lepezi de satana şi de toate 
eresurile luteranilor (sau: ale calvinilor, 
baptiştilor, ori alţii), ca să mărturiseşti curat 
Credinţa Ortodoxă. 

Iar el, întorcându-se spre apus, ţine mâinile sale lăsate în 
jos. Preotul îl întreabă aşa: 
 

Întrebare:  Omule, te lepezi de satana şi de 
toate lucrurile lui şi de toţi slujitorii lui şi de 
toate slujbele lui şi de toată trufia lui? 
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Răspuns: Mă lepăd de satana şi de toate 
lucrurile lui şi de toti slujitorii lui şi de toate 
slujbele lui şi de toată trufia lui. 

Întrebare: Te lepezi de toate eresurile 
luteranilor (sau: ale calvinilor, baptiştilor, ori 
alţii), ca de ale unor potrivnici ai lui Dumnezeu şi 
ai adevărului, şi ca pe unele ce sunt pierzătoare 
de suflet, le defaimi şi le afurisesti pe ele? 

Răspuns: Mă lepăd de toate eresurile 
luteranilor (sau: ale calvinilor, baptiştilor, ori 
alţii), ca de ale unor potrivnici ai lui Dumnezeu şi 
ai adevărului, şi ca pe cele ce sunt pierzătoare de 
suflet, le defaim şi le afurisesc pe ele. 

Întrebare:  Te lepezi de toate căpeteniile 
eresurilor şi împreună cu aceia şi de adunarea, 
de obiceiurile şi de toţi învăţătorii lor şi ca pe 
nişte potrivnici Sfintei Biserici a Răsăritului, îi 
afuriseşti pe ei? 

Răspuns: Mă lepăd şi îi afurisesc pe ei. 
 
Apoi îi zice:  Întoarce-te către răsărit şi te 

mărturiseşte Domnului, către Care ai alergat. 
 
Şi după ce s-a întors acela spre răsărit, preotul îi zice: 
Întrebare: Te-ai lepădat de satana şi de 

toate eresurile luterane (sau: calvineşti, baptiste, 
ori altele)? 

Răspuns:  M-am lepădat. 
Întrebare: Crezi întru unul Dumnezeu Care 

este în Sfânta Treime slăvit şi închinat, Tatăl şi 
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Fiul şi Sfântul Duh, şi ca unui Împărat şi 
Dumnezeu te închini Lui? 

Răspuns: Cred întru unul Dumnezeu Care 
este în Treime slăvit şi închinat, Tatăl şi Fiul şi 
Sfântul Duh, şi ca unui Împărat şi Dumnezeu mă 
închin Lui. 

 
Şi îndată, făcând închinare până la pământ, citeşte Simbolul 

Credinţei, adică: Cred întru unul Dumnezeu... tot, până la 
sfârşit. Apoi preotul zice: 

 
Binecuvântat este Dumnezeu cel ce vrea să 

se mântuiască toţi oamenii şi la cunoştinţa 
adevărului să vină; fie binecuvântat în veci. 
Amin. 

 
Şi îndată preotul, dându-i capătul epitrahilului în dreapta, îi 

zice: 
 
Intră în Biserica lui Dumnezeu, căci te-ai 

depărtat de la înşelciunea eresului luteran (sau: 
calvinesc, baptist, ori altul) şi să ştii că te-ai 
izbăvit din lanţurile morţii şi din pieirea cea 
veşnică, şi acum leapădă toată nedreapta rătăci-
re a ereticilor şi cinsteşte pe Domnul Dumnezeu, 
Tatăl atotţiitorul, şi pe Iisus Hristos, Fiul Lui, şi 
pe Sfântul Duh, unul Dumnezeu viu şi adevărat: 
pe Sfânta Treime cea de ο fiinţă şi nedespărţită. 

 
Şi acestea zicând, îl duce în biserică, ţinându-se cu mâna de 

epitrahil; şi ajungând la locul unde este aşezată pe ο masă Sfânta 
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Evanghelie, şi Sfânta Cruce, se opreşte şi îndată lasă epitrahilul din 
mână; iar cei ce merg cu dânsul citesc: 

Psalmul 66 
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne 

binecuvintează, luminează faţa Ta spre noi şi ne 
miluieşte. Ca să cunoaştem pe pământ calea Ta, 
în toate neamurile mân-tuirea Ta. Lăuda-Te-vor 
pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăuda-Te-vor pe 
Tine popoarele toate. Veselească-se şi să se 
bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu 
dreptate şi neamurile pe pământ le vei povăţui. 
Lăuda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, 
lăuda-Te-vor pe Tine popoarele toate. Pământul 
şi-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, 
Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvintea-
ză-ne pe noi, Dumnezeule, şi să se teamă de 
Dânsul toate marginile pământului. 

 
Şi după sfârşitul psalmului, îi porunceşte preotul să 

îngenuncheze înaintea Sfintei Evanghelii şi făcând aceasta, preotul 
zice stihurile acestea: 

Trimite-vei Duhul Tău şi se vor zidi toate şi 
vei înnoi faţa pământului. 

Întoarce-Te acum, Doamne, şi Te milo-
stiveşte spre robul Tău. Fi-vor cele colţuroase 
drepte şi cele ascuţite căi netede. 

Mântuieşte pe robul Tău, Dumnezeul meu, 
pe cel care nădăjduieşte în Tine. 

Fii lui turn de tărie în faţa vrăjmaşului. Cu 
nimic să nu sporească vrăjmaşul asupra lui, şi 
fiul fărădelegii să nu-l mai asuprească pe el. 
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Doamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea 
mea la Tine să vină. 

După acestea îndată:  Domnului să ne rugăm. Doamne 
miluieşte. 

 Şi preotul, cu toată umilinţa, citeşte această: 
 

Rugăciune 
      Doamne, Dumnezeule atottiiţorule, Unule 
Sfinte, Care între Sfinţi Te odihneşti şi pentru 
nemăsurata iubirea Ta de oameni, totdeauna 
celor ce greşesc le dai chip de pocăintă şi celor 
rătăciţi din adevăr cale dreaptă, ca să Te 
cunoască pe Tine unul adevăratul Dumnezeu, 
Care eşti în Treime slăvit şi închinat, arătând că 
voieşti ca nici unul dintre dânşii să nu piară, ci 
toţi să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului 
să vină, mulţumim Ţie, Te slăvim şi Te mărim, ca 
şi acum acestei cuvântătoare zidiri (N)   i-ai stră-
lucit în inimă lumina cunoştinţei Tale celei 
adevărate şi ca dintr-un somn l-ai sculat din 
înşelăciunea eresului pierzător şi către sfânta şi 
apostoleasca Biserică l-ai învrednicit a scăpa. 
Deci, o, Stăpâne, cu smerenie mă rog, străluceşte 
desăvârşit în inima lui lumina Harului Sfântului 
Tău Duh, spre a se lumina cu cunoştinţa cea 
adevărată a Sfintei Tale Evanghelii. Dă-i lui ca, 
fără făţărnicie, neclintit şi fără înşelăciune, să se 
unească cu Sfânta Ta Biserică, să se scârbească şi 
să lepede toate eresurile cele pierzătoare de 
suflet; să primească cu adevărat, să mărturi-
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sească şi tare să ţină Credinţa Ortodoxă. Uneşte-l 
cu turma Ta cea aleasă, uneşte-l cu Sfânta Ta 
Biserică; fă-l vas cinstit şi locaş Sfântului Tău 
Duh, ca printr-Însul fiind ocârmuit şi povăţuit să 
păzească sfintele Tale porunci şi, făcând voia Ta 
cea bună cu bunăplacere şi cu desăvârşire, să se 
învrednicească a lua bunurile Tale cele cereşti 
împreună cu toţi care au bineplăcut Ţie. Că Tu 
eşti Dumnezeul milelor şi al îndurărilor şi al 
iubirii de oameni, Care voieşti ca toti oamenii să 
se mântuiască, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi 
Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin. 

 
Şi după rugăciune, preotul îi porunceşte să se ridice, 

zicând: 
Scoală-te, stai bine, stai cu frică şi mărtu-

riseşte cu adevărat Credinţa Ortodoxă şi afuri-
seşte toate eresurile, ca să fii iertat şi dezlegat de 
legătura jurământului şi de toată despărţirea, şi 
te vei face părtaş Bisericii lui Hristos. 

Iar el, ridicându-se, zice această mărturisire a Credinţei 
Ortodoxe: 

Eu (N) cred cu credinţă tare şi fără nici ο 
îndoială şi ca singur adevăr mărturisesc toate 
împreună şi fiecare în parte, cele cuprinse în 
Simbolul Credinţei Ortodoxe, făcut de sfintele 
Soboare a toată lumea, pe care Sfânta, Soborni-
ceasca şi Apostoleasca Biserică a Răsăritului le 
ţine şi le mărturiseşte. 
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Şi îndată citeşte Simbolul Credinţei:  Cred întru unul 
Dumnezeu... 

 
Iar după Simbolul Credinţei citeşte următoarea mărturisire 

de credinţă:  
Adaug din nou a mărturisi împreună cu 

Sfânta Evangheile, că Duhul Sfânt purcede numai 
de la Tatăl şi prin urmare lepăd adăugirea: Şi de 
la Fiul. 

Mărturisesc şi primesc cu evlavie cele 
şapte Taine ale Sfintei Biserici Ortodoxe, adică: 
Botezul, Ungerea cu Sfântul Mir, Cuminecarea, 
Pocăinţa, Maslul, Preoţia şi Nunta cea legiuită, 
prin care iau har de la Dumnezeu cei ce le 
primesc cu credinţă. 

Mărturisesc că în Dumnezeiasca Liturghie 
se aduce lui Dumnezeu jertfă bineprimită pentru 
cei vii şi pentru cei morţi. 

Mărturisesc că, sub chipul pâinii şi al 
vinului, în Sfânta Împărtăşanie, este tot şi întreg 
Mântuitorul Hristos, şi că cei ce se Împărtăşesc 
cu ele se împărtăşesc cu adevărat cu Trupul Lui 
şi cu Sângele Lui, spre iertarea păcatelor. 

Mărturisesc trei cete ale sufletelor care s-
au mutat din această viaţă: întâia a Sfinţilor, pe 
care se cuvine a-i cinsti şi a-i chema prin 
rugăciune ca pe mijlocitorii noştri la Dumnezeu, 
ale căror moaşte se cuvine a le cinsti; a doua, a 
sufletelor necredincioşilor şi a creştinilor care 
au trăit păgâneşte şi au murit fără pocăinţă, a 
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căror parte este iadul şi focul gheenei; a treia 
ceata de suflete este a acelora care au murit în 
pocăinţă, dar grăbindu-i moartea n-au apucat a-
şi face canonul pentru păcatele lor şi a dovedi cu 
fapta îndreptarea lor. Pentru aceştia Sfânta 
Biserică, prin Jertfa cea fără de sânge a 
Mântuitorului lumii, Domnul nostru Iisus 
Hristos, prin rugăciuni, prin milostenie şi prin 
alte binefaceri în numele lor, le mijloceşte de la 
Dumnezeu iertare. 

Cred şi mărturisesc că sfintele icoane ale 
lui Hristos, ale pururea Fecioarei Maria, Născă-
toarea de Dumnezeu, şi ale tuturor Sfinţilor, se 
cuvine a le cinsti şi că cinstea dată lor trece la 
chipul celui ce este zugrăvit. 

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

Pentru care şi adeveresc cu însăşi a mea 
iscălitură. 

Şi îndată îi dă preotul Sfânta Evanghelie de ο sărută, şi apoi 
zice: 

 
Binecuvântat este Dumnezeu Care a 

binevoit aşa. 
Îi zice încă şi aceasta:  Pleacă-ţi genunchii tăi 

înaintea lui Dumnezeu pe Care L-ai mărturisit şi 
de la Care îţi vei lua iertarea păcatelor tale. 
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Şi el, plecându-şi genunchii şi capul, priveşte în jos; iar 
preotul, având binecuvântare de la arhiereul său, îl dezleagă pe el 
citind: 

 
Rugăciunea de dezlegare 

care se citeşte la primirea ereticilor în Sfânta 
Biserică Ortodoxă 

 
Domnului să ne rugăm. 

Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, 
Cel ce a dat Apostolilor Săi cheile Împărăţiei 
cerului şi, prin harul Său, toată puterea  de a lega 
şi a dezlega  oamenii pe pământ de păcate, Acela 
Însuşi pentru negrăita mila Sa, să te ierte şi să te 
dezlege pe tine. Şi eu nevrednicul preot, cu 
puterea cea dată mie, te iert şi te dezleg pe tine, 
fiule (N) de legătura jurământului, de toată 
dezbinarea, de toate păcatele tale, şi te împre-
unez cu cei credincioşi şi cu trupul Bisericii lui 
Hristos şi te împărtăşesc cu Dumnezeieştile 
Taine, în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh. Amin. 

 
Şi după citirea rugăciunii, preotul, zice către el: 

 
Scoală-te, frate, şi ca un rob credincios al 

lui Hristos roagă-te Lui, împreună cu noi, ca să te 
învrednicească pe tine, prin ungerea  Sfântului 
Mir, să primeşti  Harul Sfântului Duh. 

 
Iar el, ridicându-se, stă cu toată umilinţa, aşteptând să fie 

uns cu Sfântul Mir. 
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RÂNDUIALA 
ungerii cu Sfântul Mir a ereticilor care vin 

la Credinţa Ortodoxă 
 
 

După săvârşirea rânduielii de mai sus, preotul, luând vasul 
cu Sfântul Mir, buretele şi puţină apă le pune pe masă lângă Sfânta 
Evanghelie şi Sfânta Cruce, şi, închinându-se spre răsărit împreună 
cu cei care vor fi de faţă, zice: 

Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a 
Fiului şi a Sfântului Duh. 

Şi îndată se cântă, pe glasul al 6-lea: Împărate ceresc..., 
apoi preotul zice ectenia: 

 
Cu pace Domnului, să ne rugăm,  până la: Pentru 

sfânt locaşul acesta... la care adaugă: 
Pentru robul lui Dumnezeu (N), şi pentru 

ca prin ungerea cu Sfântul, bine-lucrătorul şi 
desăvârşitorul Său Mir, să se dea putere dumne-
zeiască celui ce acum se uneşte cu Sfânta 
Biserică Ortodoxă, spre biruinţa şi călcarea 
tuturor meşteşugirilor diavoleşti şi a războiului 
ce-i vine lui de la lume şi de la trup, Domnului să 
ne rugăm. 
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Pentru ca să fie el ostaş viteaz şi purtător 
de biruinţă, cu puterea lui Hristos Dumnezeul 
nostru, prin lucrarea Harului şi venirea Sfântului 
Duh, prin ungerea Sfântului Mir, Domnului să ne 
rugăm. 

Pentru ca el să fie tare şi neclintit în Cre-
dinţa Ortodoxă şi în nădejde, în toate zilele vieţii 
sale, prin ungerea cu Sfântul Mir, Domnului să ne 
rugăm. 

Pentru ca prin ungerea cu SfântuI Mir, să i 
se dea lui har, ca fără frică şi cu îndrăznire şi 
neruşinat să mărturisească înaintea tuturor 
până la moarte numele lui Hristos, Dumnezeul 
nostru, Domnului să ne rugăm. 

Pentru ca în curăţie şi cu dreptate să-şi 
păzească sufletul său în toate zilele vieţii sale, cu 
lucrarea, cu harul şi cu venirea Preasfântului 
Duh, prin ungerea cu Sfântul Mir, Domnului să 
ne rugăm. 

Apoi se continuă cu ecteniile: Pentru ca să fie izbăvit el şi 
noi de tot necazul... Apără, mântuieşte... Pe Preasfânta 
Curata... şi ecfonisul:  

Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închină-
ciunea... 

 
Apoi preotul citeşte această: 

 
Rugăciune 

Domnului să ne rugăm. 
Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeule 

atotţiitorule, Izvorul tuturor bunătăţilor, Soarele 
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dreptăţii, Care ai strălucit celor din întuneric 
lumina mântuirii, prin arătarea Unuia-Născut 
Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, dăruindu-ne 
nouă nevrednicilor fericita curăţire în apa sfin-
ţită şi dumnezeiască sfinţire în ungerea cea de 
viaţă făcătoare, şi ai binevoit a deştepta din 
înşelăciunea ereticească pe robul Tău acesta, ca 
să cunoască adevărul Tău, să alerge cu pocăinţă 
la a Ta milostivire şi să se unească cu sfânta şi 
aleasa Ta turmă, dăruindu-i lui iertarea păcate-
lor şi dezlegarea jurământului prin mine, 
nevrednicul robul Tău; Însuţi, Stăpâne Îndurate, 
Împărate al tuturor, dăruieşte-i lui pecetea 
darului Sfântului şi întru tot puternicului şi 
închinatului Tău Duh, şi împărtăşirea cu prea-
sfântul Trup şi cu scumpul Sânge al Hristosului 
Tău; păzeşte-l pe el în sfinţenia Ta; întăreşte-l în 
Credinţa Ortodoxă; scoate-l pe el de la cel viclean 
şi de la toate meşteşugirile lui; păzeşte cu 
mântuitoarea Ta frică în curăţie şi dreptate 
sufletul lui, pentru ca în tot lucrul şi cuvântul 
bine-plăcând Ţie, fiu şi moştenitor să fie cereştii 
Tale Împărăţii. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, 
Dumnezeu Care miluieşti şi mântuieşti şi Ţie 
slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 
Şi îndată preotul îl unge cu Sfântul Mir, făcând chipul Crucii 

la frunte, la ochi, la nări, la gură, la piept, la mâini şi la picioare, 
zicând de fiecare dată: 
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Pecetea darului Sfântului Duh. 

 
Şi sfârşind, zice Rugăciunea întâi după ungerea cu 

Sfântul Mir: 
Domnului să ne rugăm. 

Doamne Dumnezeul nostru, Care ai   
învrednicit pe robul Tău acesta (N) să se arate 
desăvârşit prin Credinţa cea dreaptă, care este în 
Tine, şi prin sfânta şi cereasca Ta ungere, Tu, 
Stăpâne al tuturor, cu pecetea darului Sfântului 
Duh, păzeşte în el credinţa cea adevărată, hră-
neşte-l în dreptate şi în adevăr, şi cu toate haru-
rile Tale înfrumuseţează-l. Că Tu eşti Dumnezeul 
nostru şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi 
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin. 

Apoi citeşte Rugăciunea a doua după ungerea cu SfântuI 
Mir: 

Domnului să ne rugăm. 
Cel ce dezlegi păcatele prin pocăinţă şi ai 

dăruit robului Tău întoarcere din înşelăciunea 
ereticească la adevărul Tău, şi i-ai dat înnoirea 
vieţii, Însuţi, Stăpâne Doamne, binevoieşte a 
străluci totdeauna în inima lui lumina feţei Tale, 
păzindu-şi pavăza credinţei lui nebiruită de 
vrăjmaşi, haina nestricăciunii, cu care s-a îmbră-
cat, nepătată şi neschimbată păstrând-o, şi cu 
harul Tău ferind în el nestricată pecetea 
duhovnicească, milostiv fii lui şi nouă după 
mulţimea îndurărilor Tale. Că s-a binecuvântat şi 
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s-a preaslăvit preacinstitul şi de mare cuviinţă 
numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 
Şi luând buretele şi muindu-l în apă caldă, şterge locul cel 

uns cu SfântuI Mir, zicând: 
Îndreptatu-te-ai, luminatu-te-ai, sfinţitu-te-

ai, spălatu-te-ai, în numele Domnului nostru 
Iisus Hristos şi în Duhul Dumnezeului nostru; cu 
Mir te-ai uns, în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin. 

 
După aceasta preotul zice:  Pace tuturor. Capetele 

voastre Domnului să le plecaţi.  
 

Şi citeşte, în taină, rugăciunea aceasta: 
Cel ce s-a îmbrăcat întru Tine, Hristoase 

Dumnezeul nostru, Ţie şi-a plecat capul sau 
împreună cu noi. Pe acesta nebiruit luptător îl fă 
asupra celui ce în deşert ridică vrajbă asupra lui 
şi asupra noastră; şi cu a Ta nestricăcioasă 
cunună până în sfârşit biruitor a toate îl arată. Că 
Ţie se cuvine a ne milui şi a ne mântui, 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 îndată preotul face obişnuitul sfârşit, iar la vremea 

Liturghiei împărtăşeste pe cel uns cu SfântuI Mir, căci ungerea se 
săvârşeşte mai înainte de Liturghie. 
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RÂNDUIALA 
primirii la Credinţa Ortodoxă a schismaticilor 

romano-catolici, ori alţii 
 
După ce vine la preot cel ce voieşte să devină dreptcre-

dincios (ortodox), preotul, având învoire 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 înge-nuncheze, îl întreabă pe el aşa: 

Întrebare: Voieşti să te lepezi de toată 
rătăcirea schismaticilor şi de împreună-petrece-
rea cu ei, în care ai fost până acum? 

Răspuns:  Voiesc cu adevărat. 
Întrebare: Voieşti cu adevărat să fii în toate 

ascultător Sfintei Biserici Ortodoxe a Răsăritului 
şi în unire cu Credinţa Ortodoxă şi statornic să 
petreci într-însa până la sfârşitul vieţii tale? 

Răspuns: Voiesc cu adevărat. 
 
Şi după aceea preotul, binecuvântându-l de trei ori pe 

frunte, zice: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 
Amin. Apoi punând dreapta pe capul lui, zice această:  

 
Rugăciune 

Domnului să ne rugăm. 
Doamne, Dumnezeule atottiiţorule, Unule 

Sfinte, Care între Sfinţi Te odihneşti şi pentru 
nemăsurata iubirea Ta de oameni, totdeauna 
celor ce greşesc le dai chip de pocăintă şi celor 
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rătăciţi din adevăr cale dreaptă, ca să Te 
cunoască pe Tine unul adevăratul Dumnezeu, 
Care eşti în Treime slăvit şi închinat, arătând că 
voieşti ca nici unul dintre dânşii să nu piară, ci 
toţi să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului 
să vină, mulţumim Ţie, Te slăvim şi Te mărim, că 
şi acum acestei cuvântătoare zidiri (N) i-ai stră-
lucit în inimă lumina cunoştintei Tale celei 
adevărate şi ca dintr-un somn l-ai sculat din 
înşelăciunea eresului pierzător şi către sfânta şi 
apostoleasca Biserică l-ai învrednicit a scăpa. 
Deci, o, Stăpâne, cu smerenie mă rog, străluceşte 
desăvârşit în inima lui lumina Harului Sfântului 
Tău Duh, spre a se lumina cu cunoştinţa cea 
adevărată a Sfintei Tale Evanghelii. Dă-i lui ca, 
fără făţărnicie, neclintit şi fără înşelăciune, să se 
unească cu Sfânta Ta Biserică, să se scârbească şi 
să lepede toate eresurile cele pierzătoare de 
suflet; să primească cu adevărat, să mărturi-
sească şi tare să ţină Credinţa Ortodoxă. Uneşte-l 
cu turma Ta cea aleasă, uneşte-l cu Sfânta Ta 
Biserică; fă-l vas cinstit şi locaş Sfântului Tău 
Duh, ca printr-Însul fiind ocârmuit şi povăţuit să 
păzească sfintele Tale porunci şi, făcând voia Ta 
cea bună cu bună-plăcere şi cu desăvârşire, să se 
învrednicească a primi bunurile Tale cele cereşti 
împreună cu toţi care au bineplăcut Ţie. Că Tu 
eşti Dumnezeul milelor şi al îndurărilor şi al 
iubirii de oameni, Care voieşti ca toti oamenii să 
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se mântuiască, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi 
Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în 
vecii vecilor. Amin. 

  
Şi sfârşind rugăciunea, zice: 

Scoală-te şi te întoarce către apus şi te 
leapădă de toată rătăcirea şi greşelile catolice, în 
care ai fost până acum. 

 
Şi, întorcându-se către apus, îl întreabă: 

 
Întrebare:  Te lepezi de toată rătăcirea şi 

greşeala adunării catolice, în care ai fost până 
acum? 

Răspuns: Mă lepăd de toată rătăcirea şi 
greşeala adunării catolice, în care am fost până 
acum. 

Întrebare: Afuriseşti toate eresurile şi 
dezbinarea lor, ca pe ale unor potrivnici ai lui 
Dumnezeu şi ai adevărului, şi ai Sfintei Lui 
Biserici? 

Răspuns: Afurisesc toate eresurile şi 
dezbinarea lor, ca pe ale unor potrivnici ai lui 
Dumnezeu şi ai adevărului, şi ai Sfintei Lui 
Biserici. 

După aceasta zice către dânsul: 
 
Întoarce-te către răsărit şi te închină 

Domnului la Care ai venit. 
 
Iar el, întorcându-se către răsărit, se închină până la 

pământ ο dată, zicând aşa: 
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Mă închin Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, 
Unuia Dumnezeu Care este în Treime sfânt, 
nedespărţit, slăvit şi închinat. 

 
Preotul zice: 

Binecuvântat este Dumnezeu, Care voieşte 
ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa 
adevărului să vină; 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 catolică şi să ştii că te-
ai izbăvit din laţurile morţii şi din pieirea 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 
Dumne-zeu: Preasfânta şi nedespărţita Treime. 

 
Şi acestea zicând, îl duce pe el în biserică, şi ţinându-se 

acela de capătul epitrahilului, până la masa unde este pusă Sfânta 
Evanghelie şi Sfânta Cruce; iar el apropiindu-se de masă, îndată 
lasă din mână capătul epitrahilului. Şi în acest timp, la strană se 
citeşte: 

 
Psalmul 26 

Domnul este luminarea mea şi Mântu-
itorul meu; de cine mă voi teme? Domnul este 
apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? 
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Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca 
să mănânce trupul meu; cei ce mă necăjesc şi 
vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut. De s-ar 
rândui împotriva mea oştire, nu se va înfricoşa 
inima mea; de s-ar ridica împotriva mea război, 
eu în El nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, 
pe aceasta voi căuta: ca să locuiesc în casa 
Domnului în toate zilele vieţii mele. Ca să văd 
frumuseţea Domnului şi să cercetez Biserica Lui. 
Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua 
necazurilor mele; m-a acoperit în locul cel 
ascuns al cortului Lui. Pe piatră m-a înălţat. Şi 
acum, iată, a înălţat capul meu peste vrăjmaşii 
mei. Înconjurat-am şi am jertfit în cortul Lui 
jertfa de laudă. Îl voi lăuda şi voi cânta 
Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am 
strigat; miluieşte-mă şi mă ascultă. Ţie a zis 
inima mea: pe Domnul voi căuta. Te-a căutat faţa 
mea; faţa Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-Ţi întorci 
faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mine de 
la robul Tău; ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe 
mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul 
meu. Că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, dar 
Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în 
calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, 
din pricina vrăjmaşilor mei. Nu mă da pe mine 
pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat 
împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a 
minţit sieşi. Cred că voi vedea bunătăţile 
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Domnului, în pământul celor vii. Aşteaptă pe 
Domnul, îmbărbătează-te şi să se întărească 
inima ta şi aşteaptă pe Domnul. 

 
Iar după sfârşitul psalmului, preotul îi porunceşte lui să 

îngenuncheze înaintea Sfintei Evanghelii şi citeşte rugăciunea 
aceasta:  

Domnului să ne rugăm. 
Doamne, Doamne, Făcătorule şi Stăpâne a 

toate, Izvorul tuturor bunătăţilor şi Mântuitorul 
oamenilor, dar mai ales al celor credincioşi; Cei 
ce n-ai trecut cu vederea pe om ca să fie aruncat 
în adâncul pierzării şi al înşelăciunii, ci cu 
mântuitoarea Întrupare a Unuia-Născut Fiului 
Tău, a Domnului 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 la 
sfânta Ta apostolească şi sobornicească Biserică; 
cu smerenie Te rog: plineşte în inima lui lumina 
Harului Preasfântului Tău Duh, spre luminarea 
cunoaşterii adevăratei Sfintei Tale Evanghelii. 
Aprinde în el scânteia mântuitorului Botez, care 
zace în sufletul lui, ca să aprindă într-însul 
văpaia harului Tău celui duhovnicesc spre 
plinirea poruncilor Tale şi spre depărtarea de 
toată înşelăciunea diavolească. Dă-i lui ca, fără 
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făţărnicie, neclintit şi fără vicleşug, să se unească 
cu Sfânta Ta sobornicească Biserică şi să se 
scârbească de toată înşelăciunea cea pierzătoare 
de suflet, lepădând eresurile şi dezbinarea. Fă-l 
pe el ca totdeauna cu adevărat să mărturisească 
şi tare să ţie dreapta Credinţă Ortodoxă a Răsă-
ritului. Fă-l părtaş turmei Tale celei alese şi 
uneşte-l cu Biserica Ta cea sfântă. Depărtează de 
la el toate gândurile şi faptele cele rele şi deprin-
derile cele neplăcute lui Dumnezeu. Iartă-i lui 
toate greşelile cele de voie şi cele fără de voie. 
Curăţeşte-l pe el de toată întinăciunea trupului şi 
a sufletului. Fă-l pe el vas cinstit şi locaş Prea-
sfântului Tău Duh, ca prin Acela totdeauna fiind 
povăţuit şi îndreptat să păzească mântuitoarele 
Tale porunci; şi făcând voia Ta cu bunăplacere şi 
desăvâr-şit, să se învrednicească a câştiga şi 
bunurile Tale cele cereşti, împreună cu toţi care 
din veac au bineplăcut Ţie. Că Tu eşti Dumnezeul 
milei, al îndurărilor şi al iubirii de oameni, Care 
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 ridice, 

zicându-i: 
Scoală-te şi stând bine şi cu frică, 

mărturiseşte cu adevărat Credinţa Ortodoxă cea 
sobornicească şi afuriseşte toate eresurile şi 
schisma, ca să fii iertat şi dezlegat din legătura 
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oricărui jurământ 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... 
 
Şi sfârşindu-l, citeşte următoarea mărturisire de credinţă:  
Adaug din nou a mărturisi, împreună cu 

Sfânta Evanghelie, că Duhul Sfânt purcede numai 
de la Tatăl, şi deci lepăd adăugirea catolică: 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). Iar vreo persoană oarecare, oricine 
ar fi, nicidecum nu poate să-şi însuşească aceste 
drepturi. 

Cred şi mărturisesc că rugăciunile şi milos-
teniile celor vii pentru cei adormiţi în credinţă, 
şi mai ales unite fiind cu Jertfa cea fără sânge a 
Mântuitorului lumii, ajută sufletelor trecute din 
această viaţă, mijlocind pentru ei iertare de la 
Dumnezeu. Iar dogma despre purgator sau focul 
curăţitor ο lepăd ca ο 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 catolicii, ci 
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cu Cinstitul Trup şi cu Scumpul Sânge al Domnu-
lui Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, tainic prefăcute prin puterea Duhului 
Sfânt la Sfânta Liturghie, dreapta credinţă necu-
noscând decât un singur fel de cuminecare: sub 
amândouă chipurile, atât pentru preoţi, cât şi 
pentru popor; şi deci lepăd şi aceste înnoiri ale 
catolicilor. 

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

Pentru care şi adeveresc cu însăşi a mea 
iscălitură. 

 
Apoi i se dă să sărute Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce, 

după aceasta, preotul zice: 
 
Binecuvântat este Dumnezeu, Care a 

binevoit aşa. 
Şi iarăşi zice preotul către el: 

Pleacă-ţi genunchii tăi înaintea Domnului 
Dumnezeu pe Care L-ai mărturisit, şi vei lua 
iertarea păcatelor tale şi dezlegare de orice 
jurământ. 

Şi el, plecându-şi capul şi genunchii, priveşte în jos; iar 
preotul, având de la arhiereu binecuvântare, citeşte peste dânsul 
cu mare umilinţă, rugăciunea aceasta:  

 
Domnului să ne rugăm. 
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Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse 
Hristoase Dumnezeul nostru, Care cu Harul 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; 
asemenea să fie dezlegate şi în cer, câte de dânşii 
pe pământ vor fi dezlegate. Cei 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 asemenea să legăm şi să dezlegăm 
cele ce se întâmplă în poporul Tău; Însuţi, 
preabunule Împărate, primeşte cu milostivire 
acum pe robul Tău acesta (N), care s-a sculat din 
înşelăciunea dezbinării ca din somnul piericiunii 
şi la cunoştinţa adevărului a venit, dorind să se 
unească cu Sfânta Ta Biserică, pentru 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 ale aduce; şi glasul Meu vor 
auzi şi va fi ο turma şi un păstor. Şi prin mine, 
nevrednicul robul Tău, dezleagă-l pe dânsul de 
toată legătura păcatului şi de toată dezbinarea, 
şi orice a greşit el ca un om în această viaţă, sau 
cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, iartă şi 
lasă lui, spălându-l pe el de toată prihănirea 
sufletului cu Harul Tău; ca, ducându-l curat în 
curţile Tale şi unindu-l pe el cu turma oilor Tale 
cele alese, să-l uneşti pe el cu Sfânta Ta Biserică 
şi să-l faci vas cinstit şi locaş Preasfântului Tău 
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Duh, ca, prin Acela totdeauna fiind povăţuit şi 
îndreptat, să păzească mântuitoarele Tale po-
runci; şi făcând voia Ta cu deplină bună-plăcere 
să se învrednicească a lua şi bunurile Tale cele 
cereşti împreună cu toţi care din veac au bine-
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 vină, 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, citind rugăciunea de 

dezlegare:  
 

Domnului să ne rugăm. 
Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, 

Cel ce a dat Apostolilor Săi cheile Împărăţiei 
cerului şi, prin Harul Său, toată puterea  de a lega 
şi a dezlega  oamenii pe pământ de păcate, Acela 
Însuşi pentru negrăita mila Sa, să te ierte şi să te 
dezlege pe tine. Şi eu nevrednicul preot, cu 
puterea cea dată mie, te iert şi te dezleg pe tine, 
fiule (N) de legătura jurământului, de toată dez-
binarea, de toate păcatele tale, şi te împreunez 
cu cei credincioşi şi cu Trupul Bisericii lui 
Hristos şi te împărtăşesc cu dumnezeieştile 
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Taine, în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh. Amin. 

 
Şi sfârşind rugăciunea, zice: 

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 el, ridicându-se, stă cu toată umilinţa; iar preotul îndată 

începe rânduiala ungerii cu SfântuI Mir şi ο săvârşeşte precum este 
scris la primirea ereticilor (caută la pag. 42). 

  
SĂ SE ŞTIE: Pentru ungerea cu SfântuI Mir a schismaticilor 

sau a ereticilor, lămurit n-a legiuit Biserica. 
Asemenea şi pentru armenii, care sunt soborniceşte excluşi 

ca nişte eretici, şi care se întorc şi se leapădă de eresurile lor, ca şi 
pe alţii care sunt dezbinaţi de Biserica noastră, îi primim şi îi 
ungem cu SfântuI Mir. Se cuvine însă a-i boteza din nou pe cei care 
după mărturisirile lor de credinţă nu se botează în numele Sfintei 
Treimi: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, nici prin trei 
afundări, ca socinienii, unitarienii şi alţii. 
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MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ 
dată în scris în biserică de cei ce se întorc la  

Ortodoxie de la schismă sau eres 
 

1. Pentru romano-catolici 
 

La sfârşitul Simbolului Credinţei, să se adauge şi acestea:  
 
Adaug din nou a mărturisi, împreună cu 

Sfânta Evanghelie, că Duhul Sfânt purcede numai 
de la Tatăl, şi deci lepăd adăugirea catolică: 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). Iar vreo persoană oarecare, oricine 
ar fi, nicidecum nu poate să-şi însuşească aceste 
drepturi. 

Cred şi mărturisesc că rugăciunile şi milos-
teniile celor vii pentru cei adormiţi în credinţă, 
şi mai ales unite fiind cu Jertfa cea fără sânge a 
Mântuitorului lumii, ajută sufletelor trecute din 
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această viaţă, mijlocind pentru ei iertare de la 
Dumnezeu. Iar dogma despre purgatoriu sau 
focul curăţitor ο lepăd ca ο născocire netemei-
nică. 

Cred şi mărturisesc, că la pregătirea Sfin-
telor 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 catolicii, ci 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 necu-
noscând decât un singur fel de cuminecare: sub 
amândouă chipurile, atât pentru preoţi, cât şi 
pentru popor; şi deci lepăd şi aceste înnoiri ale 
catolicilor. 

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

Pentru care şi adeveresc cu însăşi a mea 
iscălitură. 
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2. Pentru armenii gregorieni 

 
La sfârşitul Simbolului Credinţei, să se adauge  

şi acestea: 
 
Cred şi mărturisesc că, în Ipostasul lui Iisus 

Hristos Mântuitorul lumii, Dumnezeirea este 
unită cu omenitatea fără amestecare şi fără des-
părţire; prin care cele două firi, dumnezeiască şi 
omenească, au rămas întregi în Dumnezeu-Omul 
Iisus Hristos. 

Primesc şi mărturisesc toate dogmele şi 
aşezămintele cele hotărâte de Sfinţii şi Purtătorii 
de Dumnezeu Părinţi, care s-au adunat în nume-
le Domnului la cele şapte Soboare ecumenice, 
spre întărirea şi apărarea Sfintei Biserici a lui 
Hristos. 

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

Pentru care şi adeveresc cu însăşi a mea 
iscălitură. 
 

 



64 

 

3. Pentru luterani, calvini, baptişti, ori alţii 
 

La sfârşitul Simbolului Credinţei, să se adauge  
şi acestea: 

 
Adaug din nou a mărturisi împreună cu 

Sfânta Evangheile, că Duhul Sfânt purcede numai 
de la Tatăl şi prin urmare lepăd adăugirea: Şi de 
la Fiul. 

Mărturisesc şi primesc cu evlavie cele 
şapte Taine ale Sfintei Biserici Ortodoxe, adică: 
Botezul, Ungerea cu SfântuI Mir, Cuminecarea, 
Pocăinţa, Maslul, Preoţia şi Nunta cea legiuită, 
prin care iau har de la Dumnezeu cei ce le 
primesc cu credinţă. 

Mărturisesc că în Dumnezeiasca Liturghie 
se aduce lui Dumnezeu jertfă bineprimită pentru 
cei vii şi pentru cei morţi. 

Mărturisesc că, sub chipul pâinii şi al 
vinului, în Sfânta Împărtăşanie, este tot şi întreg 
Mântuitorul Hristos, şi că cei ce se Împărtăşesc 
cu ele se împărtăşesc cu adevărat cu Trupul Lui 
şi cu Sângele Lui, spre iertarea păcatelor. 

Mărturisesc trei cete ale sufletelor care s-
au mutat din această viaţă: întâia a Sfinţilor, pe 
care se cuvine a-i cinsti şi a-i chema prin rugăciu-
ne ca pe mijlocitorii noştri la Dumnezeu, ale 
căror moaşte se cuvine a le cinsti; a doua, a 
sufletelor necredincioşilor şi a creştinilor care 
au trăit păgâneşte şi au murit fără pocăinţă, a 
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căror parte este iadul şi focul gheenei; a treia 
ceata de suflete este a acelora care au murit în 
pocăinţă, dar grăbindu-i moartea n-au apucat a-
şi face canonul pentru păcatele lor şi a dovedi cu 
fapta îndreptarea lor. Pentru aceştia Sfânta Bise-
rică, prin jertfa cea fără de sânge a Mântuitorului 
lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, prin 
rugăciuni, prin milostenie şi prin alte binefaceri 
în numele lor, le mijloceşte de la Dumnezeu 
iertare. 

Cred şi mărturisesc că sfintele icoane ale 
lui Hristos, ale pururea Fecioarei Maria, Născă-
toarea de Dumnezeu, şi ale tuturor Sfinţilor, se 
cuvine a le cinsti şi că cinstea dată lor trece la 
chipul celui ce este zugrăvit. 

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

Pentru care şi adeveresc cu însăşi a mea 
iscălitură. 
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4. Pentru lipovenii popişti (popovţi) şi nepopişti 

(bezpopovţi) sau precum se numesc ei: staroveri 
 

La sfârşitul Simbolului Credinţei, să se adauge şi acestea: 
 
Cred şi mărturisesc că Biserica Ortodoxă a 

Răsăritului este una, sfânta, sobornicească şi 
apostolească Biserică a lui Iisus Hristos, care a 
păstrat fără de schimbare toate cele învăţate de 
Hristos şi de Apostoli spre mântuirea oamenilor. 

Cred şi mărturisesc că sfinţita ierarhie a 
Bisericii Ortodoxe îşi are începutul ei de la Sfinţii 
Apostoli prin neîntrerupta săvârşire a hiroto-
niei, de la ei până în ziua de astăzi, şi ca prin ο 
curgere nesecată se revarsă asupra credincio-
şilor Harul Sfântului Duh, care luminează şi sfin-
ţeşte pe cei cărora li se împărtăşeşte prin săvâr-
şirea Tainelor, ce sunt încredinţate de Dum-
nezeu acestei sfinte ierarhii. 

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

Pentru care şi adeveresc cu însăşi a mea 
iscălitură. 

Mărturisirea aceasta, dupa citirea ei în biserică, se iscăleşte 
de cel întors la dreapta credinţă, şi apoi preotul care a săvârşit 
această rânduială ο trimite episcopului său; acesta dă noului 
ortodox act doveditor că el se numără de acum cu fiii Bisericii 
Ortodoxe, cu arătare de timpul când a fost primit, de numele 
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bisericii unde s-a săvârşit rânduiala şi de numele preotului care a 
săvârşit această rânduială. 

 
SĂ SE ŞTIE: Uniaţii (greco-catolicii) se primesc la Ortodoxie 

cu rânduiala pentru romano-catolici. Lipovenii numiţi molocani şi 
duhoborţi, fiind un fel de protestanţi, se primesc la Ortodoxie cu 
rânduiala pentru luterani, calvini, baptişti, ori alţii. Socinienii si 
unitarienii însă, măcar că sunt ramuri ale protestantismului, dar, 
fiindcă ei au lepădat toate Tainele şi au schimbat Credinţa creştină 
cu ο cugetare seacă şi ucigătoare de suflet, trebuie să fie botezaţi 
desăvârşit, când vin la Ortodoxie. 

 
Se cuvine a şti că la primirea noilor ortodocşi trebuie să se 

arate mai întâi de ce schismă ori eres ţin ei, pentru ca, potrivit cu 
schisma ori cu eresul din care vin ei, să se facă atît învăţătura 
(catehizarea), cât şi rânduiala primirii în Biserica Ortodoxă. 
Aceasta dovedire se face prin acte în care se arată credinţa 
catehumenului. 
 

 


