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RÂNDUIALA 

Cum se cuvine a primi pe eretici,  

adică pe Luterani şi pe Calvini. 

 

Având preotul binecuvântare dela Arhiereul său, întâiu ăntrebă pe eretic de toate 

eresurile lui, apoi îl învaţă şi-l întăreşte întru credinţa ortodoxă, şi în urmă îi porunceşte 

să-şi mărturisească toate păcatele sale din copilărie; şi după mărturisire nu-i dă îndată 

iertare de păcate, ci-i porunceşte să stea la uşa Bisericii din afară, iar preotul luându-şi 

Epitrahilul şi Felonul merge, şi stand la uşa Bisericei, îi porunceşte să îngenunche; şi 

apoi îl întreabă aşa: Voieşti a te lepăda de blestematele eresuri ale Luteranilor (ori de 

este Calvin, zice a Calvinilor), întru care ai fost până acum? 

Răspuns: Voesc. Întrebare: Voeşti a fi şi a petrece în unire cu credinţa ortodoxă? 

Răspuns: Voesc. 

Apoi sculîndu-l îl binecuvintează pe frunte de trei ori zicând: 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Şi punând mâna pe capul lui 

zice: Domnului să ne rugăm. Şi ceteşte rugăciunea cea dintâiu dela Catehumeni: Întru 

numele tău Doamne Dumnezeul adevărului...Vezi pag. 16. Apoi şi a doua: Ceartă-te 

pre tine, Domnul, diavole. 

Şi după sfârşirea acestor rugăciuni, îl scoală ridicându-1 de mâna cea dreaptă şi 

zice: Deşteaptă-te cela ce dormi, şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos. 

Iar acela sculându-se, preotul zice catre 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), ca, curat să mărturiseşti drept 

credincioasa credinţă. 
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Iar el intorcându-se spre apus ţine mâinile sale lăsate în jos. 

Preotul îl intreabă aşa: 

Omule, te lepezi de satana şi de toate lucrurile lui şi de toţi ingerii lui şi de toate 

slujbele lui şi de toată trufia lui, şi îl scuipi pre el? 

Răspuns: Mă lepăd de satana, şi de toate lucrurile lui şi de toţi îngerii lui şi de toate 

slujbele lui şi de toată trufia lui, şi îl scuip pre el. 
 

Întrebare: Te lepezi de toate eresurile Calvinilor, sau Luteranilor, ca de ale unor 

protivnici lui Dumnezeu şi ai adevărului, şi ca pre cele ce sunt pierzîtoare de suflet, le 

defaimi şi le blestemi pre ele? 

Răspuns: Mă lepăd de toate eresurile Calvinilor şi ale Luteranilor, ca de ale unor 

protivnici lui Dumnezeu şi adevarului, şi ca pre cele ce sunt pierzătoare de suflet, le defaim 

şi le blestem pre ele. 
 

Întrebare: Te lepezi de toţi mai marii eresurilor, şi împreună şi de împreună cu_ aceia 

şi de adunarea,. obiceiurile şi de toţi învăţătorii lor, şi ca pre nişte protivnici sfintei Biserici a 

răsăritului, îi blestemi pre ei? 

Răspuns: Mă lepăd, şi îi blestem pre ei. 
 

Apoi îi zice: Intoarce-te catre răsărit şi te mărturiseşte Domnului, către carele ai 

scăpat. 

Iar el întorcându-se spre răsări, preotul îi zice: 

Te-ai lepădat de satana, şi de toate eresurile calvineşti sau luteraneşti? 

Raspuns: M'am lepădat. 

Întrebare: Crezi întru unul Dumnezeu ce este în Sfânta Treime slăvit şi închinat, Tatăl, 

Fiul şi Sfântul Duh, Împaratul şi Dumnezeul, şi te închini lui? 

Răspuns: Crez întru unul Dumnezeu ce este în Treime slăvit şi închinat, Tatăl, Fiul, 

Sfântul Duh, şi ca unui Împărat şi Dumnezeu mă închin lui. 
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Şi îndată facând închinare până la pământ, citeşte Simbolul credinţei, adecă: Crez 

întru unul Dumnezeu... Tot până în sfârşit. Apoi preotul zice: 

Bine este cuvântat Dumnezeul cel ce va să se mântuiască toţi oamenii, şi la cunoştinţa 

adevărului să vie, fie binecuvântat în veci, Cântăreţii: Amin. 
 

Şi îndată preotul dându-i Epitrahilul în dreapta, ii zice: 

Intră în Biserica lui Dumnezeu, ca dela înselăciunea eresului luteranesc sau calvinesc, 

departe te-ai făcut, şi să te ştii pre tine ca te-ai izbăvit din laţurile morţii şi din peirea cea 

veşnică, şi a-cum leapădă toată nedreptatea rătăcirii ereticilor, cinsteşte pre Dom-nul 

Dumnezeu Tatăl atotţiitorul, şi pre Iisus Hristos Fiul lui, şi pre Sfântul Duh, unul Dumnezeul 

cel viu şi adevărat, pre Sfănta Treime cea de o fiinţă şi nedespărţită. 

Şi acestea zicând, îl duce în Biserică ţiindu-se cu mana de Epitrahil, şi ajungând înaintea 

Amvonului unde este gătită Sfânta Evanghelie, el stă, şi îndată lasă Epitrahilul din mână, iar 

cei ce merg cu dânsul citesc Psalmul 66: Dumnezeule miluieşte-ne şi ne binecuvintează… Şi 

după sfârşitul Psalmului, îi porunceşte preotul să îngenuncheze înaintea Sfintei Evanghelii, 

şi făcându-se aceasta, zice preotul stihurile acestea: 

Trimite-vei Duhul tău, şi se vor zidi, şi vei înnoi faţa pământului. 

Întoarce-te Doamne până când, şi te milostiveşte spre robul tău. 

Fi-vor cele colţuroase drepte, şi cele ascuţite căi netede. 

Mântuieşte pe robul tău Dumnezeul meu, cel ce nădăzduieşte spre tine. 

Fii lui turn de tărie de către faţa vrăjmaşului. 

Nimic să nu sporească vrăjmaşul asupra lui, şi fiul fărădelegii ca să nu adaoge a-l 

dosădi pre el. 
 

Doamne auzi rugăciunea mea, şi strigarea mea către tine să vie. 

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

Şi preotul cu toată umilinţa citeşte rugăciunea aceasta: 
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oamne Dumnezeule atoateţiitorule, unule sfin-te şi cel ce întru sfinţi 

te odihneşti, carele pentru nemăsurata dragostea ta cea către 

oameni, totdeauna celor ce greşesc le pui chip de pocainţă, şi celor rătăciţi 

din adevăr cale dreaptă, ca să te cunoască pre tine unul Dumnezeul cel 

adevărat, carele eşti în Treime slăvit şi închinat, arătând ca nici unul 

dintru dânşii să nu piară, ci toţi să se mantuiasca şi la cunoştinţa 

adevarului să vie, mulţămim ţie, te slăvim şi te mărim; ca şi acum 

acestei cuvântătoare zidiri a ta (N) i-ai strălucit în inimă lumina 

cunoştinţei tale celei adevărate, şi ca dintr'un somn din înşelăciunea 

eresului ce-lui pierzător 1-ai sculat, şi către sfânta şi apostoleasca 

Biserică 1-ai învrednicit a scăpa. Deci, o Stapâne! Cu smerenie mă rog: 

străluceşte desăvârşit în inima lui, lumina Darului Sfântului tău Duh, 

spre a se lumina cu cunoştinţa cea adevărată a sfintei tale Evanghelii; 

dă-i lui fără făţărie neclătit şi fără de înşelăciune să se împreune cu 

sfintele tale Biserici, să se scârbească, şi să lepede toate eresurile cele 

pierzătoare de suflet; să primeasca cu adevărat, să mărturisească şi tare să 

ţie drept credincioasa credinţă; împărtăseşte-l pre el turmii tale celei alese, 

împreunează-1 cu sfânta ta Biserică, fă-1 vas cinstit şi lacaş sfântului tău 

Duh, ca printr'însul fiind ocărmuit şi povăţuit, să păzească sfintele tale 

porunci, şi făcând voia ta cea bună, cu bună plăcere şi cu desăvârşire să 

se învrednicească a lua binele tău cel ceresc împreună cu toţi cei ce bine 

D
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au plăcut ţie. Că tu eşti Dumnezeul milelor şi al indurărilor şi al iubirii 

de oameni, carele voeşti toţi oamenii să se mântuească, şi ţie slavă să 

înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii 

vecilor. Cântăreţii: Amin. 

Şi după rugăciune, preotul îi porunceşte să se scoale, zicând: 

Scoală-te, stăi bine, stăi cu frică şi spune cu adevărat credinţa 

ortodoxă, şi blesteamă toate eresurile, ca să fii iertat şi deslegat de legătura 

blestemului şi detoată despărţirea, şi te vei face părtaş Bisericii lui 

Hristos. 

Iar el sculându-se zice aceasta mărturisire a credinţei ortodoxe în auzul tuturor: 

Eu (N) crez cu întărită credinţă şi osebit fără de nici o îndoire şi 

intr'un adevăr mărturisesc toate împreună, şi fieştecare deosebi, care se 

închee în Simbolul adecă în alcătuirea credinţei făcută de sfintele ale 

lumii soboare, pre care sfânta sobornicească şi apostolească Biserică a 

răsăritului le ţine şi le mărturiseşte. 

 

Şi îndată  citeşte Simbolul Credinţii adecă: Crez întru unul Dumnezeu... 

După aceea iaraşi zice: 

Mărturisesc pre cele sapte Taine ale sfintei biseici adecă: Botezul, 

Mirul, Împărtăşirea, Ispovedania, Maslu, Preoţia şi Nunta cea dupre lege, prin 

care iau Dar cei ce le primesc pre toate acestea ca pre cele ce Biserica 

răsăritului le mărturiseşte şi le învaţă, le primesc eu şi le sărut.  
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Mărturisesc că dumnezeeasca Liturghie se aduce lui Dumnezeu jertfă 

pentru cei vii şi pentru cei morţi. 

Mărturisesc că supt forma pâinii şi a vinului, tot şi întreg este 

Mântuitorul Hristos. 

Mărturisesc că trei cete sunt ale sufletelor acelor cari se duc din 

lumea aceasta. 

Cea dintâiu este a Sfinţilor cari se duc la Cer şi cu Hristos 

imparărăţesc; pre cari se cuvine a-i cinsti şi ai chema, ca pre cei ce se 

roagă lui Dumnezeu pentru noi, ale cărora şi moaştele se cuvine să le 

cinstim. 

Cea de adoua a sufletelor necredinciosilor păgâni, a ereticilor, a 

creătinilor ce au trait păgâneşte şi fără de pocăinţă au murit, al cărora 

este iadul şi focul gheenei; căci precum sfinţii din parte iau acum 

răsplătire, asteptând să-şi ia bucuria cea desăvârşit cu trupul, atuncea la a 

doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos când vor înviea morţii, aşa 

şi sufletele acelea ce sunt din parte în munci, nu se muncesc acum cu 

desăvârşire, ci aşteaptă să-ăi ia munca cu trupul atuncea la nemitarnicul 

divan cu hotărâre vesnică. 

A treia ceată de suflete sunt ale acelora cari au murit întru pocăinţă dar 

grăbindu-i moartea n'au apucat a-şi face canonul pentru păcatele lor, pentru 

cari şi sfânta Biserică prin jertfa cea fără: de sânge a Stapânului Hristos, 
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cu rugăciunele, cu postul, cu milosteniile şi cu alte faceri de bine, 

milostiveşte pre Dumnezeu, şi le iartă păcatele. 

Crez şi tare mărturisesc: că sfintele icoane ale lui Hristos şi ale 

pururea Fecioarei Mariei Născătoarei de Dumnezeu şi ale Sfinţilor, se 

cuvine să le cinstim. 

Asijderea mă făgăduesc şi mă jur ca sa ţiu cu neabatere şi neclintire 

această pravoslavnică credinţă fără care nimenea nu poate să se mântuiască, 

şi aşa mă rog, ca să-mi ajute mie Dumnezeu şi sfânta şi dumnezeeasca 

aceasta Evanghelie, Amin. 
 

Şi îndată îi dă preotului sfânta Evanghelie de o sărută, şi apoi îi zice:  

Bine este cuvântat Dumnezeul cel ce bine a voit aşa.  

Îi zice încă şi aceasta: Pleacă-ţi genunchele tale înaintea lui Dumnezeu pre carele 1-ai 

mărturisit şi dela carele îţi vei lua iertare păcatelor talc. 

Iar el plecându-şi genunchele şi capul său, caută în jos; iar preotul având şi dela 

Arhiereul său binecuvântare, îl dezleagă pre el prin cetirea rugăciuniei 

acesteia. 

Rugăciunea de dezlegare la eretici, când îi împărtăşesc pre ei sfintei soborniceşti Biserici. 

 

omnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cel ce au dat cheile 

Împărăţiei Cerului, Apostolilor săi şi toată puterea prin Darul său, a 

lega şi a dezlega pre pamânt oamenii de păcate, acela însuşi pentru 

negraita mila sa, să te ierte şi să te dezlege pre tine. Şi eu nevrednicul 

D
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preot cu puterea cea dată mie, te iert şi te dezleg pre tine fiule (N) de 

legătura juramântului, de toată osebirea, de toate păcatele tale, şi te împreun 

cu creştinii, te unesc cu Biserica lui Hristos, şi te împărăţesc 

dumnezeeştilor Taine, în numele Tatălui şi al Fiului şi al sfântului Duh, 

Amin. 

Şi aceasta făcându-o preotul, zice către acela: Scoală frate şi ca un credincios al 

lui Hristos roagă-te lui împreună cu noi, ca să te învrednicească pre tine întru ungerea 

sfântului Mir, să iei Darul Sfântului Duh. 

Iar el sculându-se stă cu toată umilinţa. 
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RÂNDUIALA 

Cum se cuvine să cel ungem cu sfântul Mir  

pe Ereticii cari vin la credinţa ortodoxă. 

 

După săvârşirea rânduielei de mai sus, Preotul luând vasul cu sfântul Mir, 

buretele şi puţină apă caldă în care îl moaie şi şterge cu dânsu locul cel uns cu Mir, şi le 

pune la locul pregătit. Apoi punându-se acolo şi sfânta Evanghelie, sfânta Cruce şi două 

sfeşnice, Preotul împreună cu cei ce vor fi de faţă închinându-se spre răsărit, zice: 

Bine este cuvântată Împărăţia Tatalui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. 

Şi îndată cântăm stihira glas 6: Împarate ceresc, Mângâitorule... Şi apoi zice Preotul: 

Cu pace Domnului să ne rugăm. 

Pentru pacea de sus... 

Pentru pacea a toată lumea... 

Pentru sfântă casa aceasta... 

Pentru iubitorul de Dumnezeu Arhiepiscopul (sau Episcopul) nostru... 

Pentru prea înălţatul Regele nostru... 

Pentru robul lui Dumnezeu (N), şi pentru ca cu ungerea întru tot sfântului 

tău, bine lucrătorului şi desăvârşitorului Mir, să se dea putere dumnezeească celui 

ce acum se împreună cu sfânta sobornicească Biserică, spre biruinţa şi 

călcarea tuturor meşteşugirilor diavoleşti, şi de războiul ce-i vine lui dela lume 

şi dela trup, Domnului să ne rugăm. 
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Pentru ca să fie el ostaş viteaz şi purtător de biruinţă, cu puterea lui Hristos 

Dumnezeului nostru, prin lucrarea Darului şi venirea Sfântului Duh, şi 

prin ungerea sfântului Mir, Domnului să ne rugăm. 

Pentru ca el să fie tare şi neclintit întru credinţa ortodoxă şi în 

nădejde, în toate zilele vieţii sale prin ungerea cu sfântul Mir, Domnului 

să ne rugăm. 

Pentru ca săi se dea lui prin ungerea cu sfântul Mir, Dar, ca cu 

indrăznire şi fără de frică, neruşinat să mărturisească înaintea tuturor 

numele lui Hristos Dumnezeului nostru, şi pentru dânsul cu dragoste să 

voiască şi a muri, Domnului să ne rugăm. 

Pentru ca în curăţie şi cu dreptate să-şi păzească sufletul său în toate 

zilele vieţii sale, cu lucrarea, cu Darul şi cu venirea prea Sfântului Duh, 

prin ungerea cu sfântul Mir, Domnului să ne rugăm. 

Pentru ca să se izbăvească el şi noi de tot necazul, mânia şi nevoia, 

Domnului să ne rugăm. 

Apără, mântueşte, milueşte... 

Pe prea sfânta Curata, prea binecuvântata, slăvita Stăpâna noastră... 

Vozglas: 

Că ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi 

Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin, 

Apoi zice Rugăciunea aceasta:  

Domnului să ne rugăm. 
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ine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule atoateţiitorule, izvorul tuturor 

bunătăţilor, Soarele dreptăţei, carele ai strălucit celor din întunerec 

lumina mântuirei, prin arătarea unuia născut Fiului tău şi Dumnezeului 

nostru, dăruindu-ne nouă nevrednicilor fericita curăţire în sfânta apă, şi 

dumnezeeasca sfinţenie întru de vieaţă făcătoarea ungere, şi ai binevoit pre 

robul tău acesta a-1 deştepta din înşelăciunea ereticească, şi a cunoaşte 

adevărul tău, a alerga întru pocăinţă către a ta milostivire, a se împreuna 

cu sfânta şi aleasa ta turmă, dăruindu-i lui iertare păcatelor şi dezlegare 

blestemului prin mine nevrednicul robului tău. Însuşi Stăpâne Împărate al 

tuturor, Milostive! Dărueşte-i lui pecetea Darului sfântului şi întru tot 

puternicului şi închinatului tău Duh, şi împărtaşirea cu prea sfântul 

Trup, şi scumpul sângele Hristosului tău, păzeşte-1 pre el întru sfinţenia 

ta, intăreşte-l în credinţa ortodoxă, scoate-1 pre el dela cel viclean şi dela 

toate mesteşugirile lui, păzeşte cu mântuitoarea ta frică întru curăţie şi 

dreptate sufletul lui, ca întru tot lucrul şi cuvântul bine plăcând ţie, fiu şi 

moştean să fie cereştei tale Impărăţii. Că tu eşti Dumnezeul nostru, 

Dumnezeu a ne milui şi a ne mântui, şi ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi 

Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. 

Si îndată Preotul il unge cu Mir făcând chipul Crucii, în frunte, la ochi, la nări, la 

gură, la piept, la mâini şi la picioare zicând: Pecetea Darului Sfântului Duh. Şi sfârşind zice 

rugăciunea aceasta: 

Domnului să ne rugăm. 

B 
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oamne Dumnezeul nostru, cela ce ai invrednicit a arăta desăvârşit 

pre robul tău acesta (N), prin credinţa cea dreaptă, carea este întru 

tine, şi cu pecetea Darului Sfântului Duh, întru Sfânta ta şi prea cereasca 

ungere, tu Stăpâne al tuturor păzeşte întru dânsul credinţa cea adevărată, 

hrăneşte-1 pre el întru dreptate şi adevăr, şi cu toate darurile tale îl 

înfrumseţează. Că tu eşti Dumnezeul nostru, şi ţie slavă înălţăm, Tatălui 

şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. 

D 
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Rugăciunea a doua după ungerea cu Mir. 

Domnului să ne rugăm. 

el ce izbăveşti de greşale prin pocăinţă, şi din înşelăciunea 

ereticească către adevărul tău întoarcere robului tău ai dăruit, şi 

înnoirea vieţii i-ai dat; însuşi Stăpâne Doamne, binevoeşte totdeauna a 

străluci întru inima lui lumina feţii tale, pavăza credinţii lui nebiruită de 

vrajmaşi păzindu-o, haina nestricăciunii cu carea se îmbracă, nespurcată şi 

nesmintită păstrându-o, şi pecetea duhovnicească de stricăciune întru 

dânsul cu Darul tău ferindu-o, şi milostiv fii lui şi nouă dupre mulţimea 

îndurărilor tale. Că s'au blagoslovit şi sau proslăvit prea cinstit şi mare 

încuviinţat numele tău, al Tatalui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum 

şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. 

Şi luând buretele şi muindu-1 în apă caldă, şterge locul cel uns cu Mir zicând: 

Îndreptatu-te-ai, luminatu-te-ai, sfinţitu-te-ai, spălatu-te-ai, prin 

numele Domnului nostru Iisus Hristos, şi cu Duhul Dumnezeului 

nostru, şi cu Mirul ce te-ai uns, în numele Tatălui şi al Fiului şi al 

Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. 

După aceasta zice preotul: Pace tuturor. Capetele voastre Domnului să le plecaţi. 

Şi citeşte rugăciunea aceasta în taină: 

el ce s'a îmbrăcat întru tine Hristoase Dumnezeul nostru, ţie s'a 

plecat capul său împreună cu noi, pre carele nebiruit nevoitor îl fă, 
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Cum se cuvine a primi pe eretici, adică pe Luterani şi pe Calvini 
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asupra celui ce îndeşert ridică vrajba asupra lui şi asupra noastră; şi cu a ta 

nestricăcioasă cunună până în sfârşit biruitor a toate îl arata. Vozglas: Că ţie se 

cade a ne milui şi a ne mântui, şi ţie slavă împreună cu Părintele tău cel 

fără de început, şi cu prea sfântul şi bunul şi de vieaţă făcătorul tău Duh, 

acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. 

 

Şi îndată Preotul face obişnuitul Otpust, şi la vremea Liturghiei împărtăşeşte pre 

cel uns cu Mir, căci ungerea mai 'nainte de Liturghie se săvârşeşte. 

 

 

 


