
RÂNDUIALA  
PRIMIRII PRIN MIRUNGERE ÎN SÂNUL BISERICII ORTODOXE 

A CELOR CARE AU BOTEZUL CORECT, ÎN NUMELE SFINTEI TREIMI 
 

Rânduiala se face în biserică, după Utrenie, înainte de Liturghie, iar dacă cel ce vine la 
Ortodoxie este bolnav la pat, ea se poate face şi acasă la orice vreme, dar numai celui care 
cu adevărat doreşte acest lucru din voie proprie, nesilit de nimeni. 

 
Mai înainte de toate preotul să-l întrebe cu deamăruntul pe cel ce se căieşte, despre ereziile 

pe care le-a mărturisit sau poate încă le mărturiseşte şi să-l înveţe adevărul de credinţă, 
întărindu-l în credinţa ortodoxă.  

Şi de are el cărţi eretice, îndată să le dea duhovnicului să le ardă sau să se lege cu 
făgăduinţă ca fără întârziere va face el însuşi aceasta. Iar dacă  a amăgit pe cineva sau a smintit, 
să i se poruncească lui să pună silinţă spre întoarcerea şi îndreptarea acelora. 

Şi după întrebare şi învăţătură, să-i poruncească lui să facă mărturisire (spovedanie) 
generală, din copilărie, fără a-i spune rugăciunea obişnuită de dezlegare, căci aceasta se va da  
în timpul acestei slujbe, printr-o rugăciune specială.  

La timpul potrivit, cel ce s-a mărturisit şi a fost învăţat dreapta credinţă vine la biserică şi 
stă înaintea uşii de afară. Iar preotul fiind îmbrăcat în toate veşmintele (sau cel puţin epitrahilul 
şi felonul) stă la uşa bisericii şi porunceşte celui ce vine la credinţa ortodoxă să îngenuncheze şi 
după aceea îl întreabă pe el zicând: 

Voieşti să te lepezi de blestemata erezie în care ai fost, şi de toate nedreptele 
socoteli ale ereticilor? 

Şi el răspunde: Voiesc. 

Preotul îl întreabă: 

Voieşti să fii şi să petreci întru împreunarea credinţei ortodoxe? 

Răspunde: 

Voiesc. 

După aceea preotul sculându-se îl binecuvântează de 3 ori cu dreapta în frunte zicând: 

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

Şi punând mâna pe capul lui, zice rugăciunea aceasta: 
Diaconul zicând: Domnului să ne rugăm. 
Strana: Doamne miluieşte. 

Întru numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului, şi al Unuia-Născut Fiului 
Tău şi al Duhului Tău celui Sfânt, pun mâna mea pe robul Tău acesta (sau roaba 
Ta) (N), care s-a învrednicit a veni către numele Tău cel Sfânt, şi să fie apărat(ă) 
sub acoperământul aripilor Tale. Depărtează de la dânsul înşelăciunea cea veche, 
şi-l umple pre el de credinţa cea întru Tine, de nădejde, şi de dragoste, ca să 
cunoască că Tu eşti Unul Dumnezeu adevărat, şi Unul-Născut Fiul Tău, Domnul 
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nostru Iisus Hristos, şi Duhul Tău cel Sfânt. Dă-i lui să umble întru toate poruncile 
Tale, şi cele ce plac Ţie să păzească, că de va face omul acestea, viu va fi 
întrânsele. Scrie-l pe dânsul în cartea vieţii, şi-l uneşte 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 făcător de viaţă. Să fie ochii 
Tăi căutând spre el cu milă pururea, şi urechile Tale să asculte glasul rugăciunii lui. 
Veseleşte-l pre dânsul întru lucrurile mâinilor lui, şi întru tot neamul lui, ca să se 
mărturisească Ţie închinându-se şi slăvind Numele Tău cel mare şi înalt, şi să te 
laude pururea în toate zilele vieţii sale.  

Ecfonis: 

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. 

Deci zice peste capul lui jurământul acesta: 

Juru-te pe tine, duhule necurate, prin Dumnezeu Tatăl Atotţiitorul, şi prin Fiul 
Lui Iisus Hristos, Domnul nostru, şi prin Duhul Sfânt, ca să te depărtezi de la robul 
lui Dumnezeu acesta (N), pe care Domnul şi Dumnezeul nostru îl învredniceşte a se 
slobozi de greşale şi de înşelăciunile tale, şi a-l chema către Maica noastră cea 
sfântă sobornicească şi apostolească Biserică. Acela îţi porunceşte ţie, blestematule, 
Care pentru mântuirea oamenilor cu trupul a pătimit, a murit, şi S-a îngropat, şi pe 
tine şi toată puterea ta a biruit, şi înviind, S-a suit la cer, de unde iarăşi va să vină să 
judece vii şi morţii, iar pe tine şi pe toţi cei ce slujesc ţie să dea focului celui de 
veci. Amin. 

Şi îndată după aceasta, preotul îl scoală, ridicându-l pe el de mâna dreaptă, şi zicând: 

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

Iară el sculându-se, preotul zice către dânsul: 

Întoarce-te către apus, şi cu adevărat din toată inima ta să te lepezi de satana, şi 
de toate ereziile, ca curat să mărturiseşti credinţa ortodoxă sobornicească. 

Iar el întorcându-se către apus, ţine mâinile întinse de la dânsul. Şi preotul îl întreabă 
zicând: 

Te lepezi de Satana, şi de toate lucrurile lui, şi de toţi îngerii lui, şi de toate 
slujbele lui, şi de toată trufia lui? 

Răspunde: 

Mă lepăd!  

Preotul îl întreabă: 
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Te lepezi de toate ereziile ca unele ce sunt protivnice lui Dumnezeu şi 
adevărului Lui, şi ca pe cele ce sunt pierzătoare de suflet le defaimi şi le blestémi 
pe ele? 

Răspunde: 

Mă lepăd de toate ereziile ca unele ce sunt protivnice lui Dumnezeu şi 
adevărului Lui, şi ca pe cele ce sunt pierzătoare de suflet le defaim şi le blestém pe 
ele. 

Preotul îl întreabă: 

Te lepezi de toate adunările şi obiceiurile, şi de toţi învăţătorii lor, şi de toate 
învăţăturile lor şi ca pe nişte protivnici Sfintei Biserici Ortodoxe îi blestémi pe ei? 

Răspunde: 

Mă lepăd şi-i blestém pe ei. 

Şi după aceasta preotul îi zice lui: 

Întoarce-te spre Răsărit şi te mărturiseşte Domnului, către Care ai venit. 

Iară el întorcându-se spre răsărit, preotul zice: 

Te-ai lepădat de satana şi de toate cele protivnice lui Dumnezeu?  

Răspunde: 

M-am lepădat!  

Preotul îl întreabă: 

Crezi întru Unul Dumnezeu, Cel în Sfânta Treime slăvit şi închinat: în Tatăl, 
în Fiul, şi în Sfântul Duh şi te închini Lui ca Unui Împărat şi Dumnezeu? 

Răspunde: 

Cred întru Unul Dumnezeu, Cel în Treime slăvit şi închinat: în Tatăl, în Fiul şi 
în Sfântul Duh, şi ca Unui Împărat şi Dumnezeu mă închin Lui. 

Şi îndată face închinare până la pământ, şi citeşte Simbolul Credinţei, adică: 

Cred întru Unul Dumnezeu... – tot  până în sfârşit. 

Bine este cuvântat Dumnezeu, Cel ce vrea ca toţi oamenii să se mântuiască, şi 
la cunoştinţa adevărului să vină, fiind binecuvântat în veci. 

Strana: Amin. 

Şi îndată îi dă lui preotul capătul epitrahilului în dreapta, zicând: 
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Intră în Biserica lui Dumnezeu, de la care departe ai fost prin înşelăciunea 
ereziilor, şi să te ştii pe tine, că te-ai izbăvit din lanţurile morţii, şi din peirea cea 
veşnică. Şi acum leapădă toate nedreptele socotele şi rătăcirile ereticilor. Cinsteşte 
pe Domnul Dumnezeu Tatăl Atotţiitorul, şi Iisus Hristos Fiul Lui, şi pe Duhul 
Sfânt, Unul Dumnezeul Cel viu şi adevărat, Sfânta Treime cea de o fiinţă şi 
nedespărţită. 

Şi aceasta zicând îl duce în bisercă, ţinându-se el cu mâna de epitrahil, şi ajungând 
înaintea soleii, unde este gătită Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie şi masa cu cele necesare ungerii 
cu Sf. Mir (inclusiv un buret şi un vas cu apă caldă), el stă drept şi îndată lasă epitrahilul din 
mână, iar citeţul citeşte Psalmul 66: 

Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvântează, luminează faţa Ta spre noi şi ne 
miluieşte; ca să cunoaştem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea 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 povătui. Lăuda-Te-
vor pe Tine popoarele Dumnezeule, lăuda-Te-vor pe Tine popoarele toate. Pământul şi-a dat 
rodul său. Binecuvântează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvântează-ne pe noi, 
Dumnezeule, şi să se teamă de Tine toate marginile pământului.   

Şi după sfârşitul Psalmului, îi porunceşte preotul să îngencheze înaintea Sfintei Evanghelii, 
şi făcând aceasta, zice preotul stihirile acestea: 

Trimite 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, pe cel ce nădăjduieşte în Tine. 
Fii lui, Doamne, turn de tărie de către faţa vrăjmaşului. 
Nimic să nu sporească vrăjmaşul asupra lui, şi fiul fărădelegii să nu adaoge a-l 

dosădi pe el. 
Doamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea către Tine să vie. 

După aceasta îndată diaconul: Domnului să ne rugăm.     

Strana: Doamne miluieşte. 

Şi preotul cu toată  umilinţa citeşte rugăciunea aceasta: 

Doamne Dumnezeule Atotţiitorule, Unule Sfinte, Care întru sfinţi Te 
odihneşti, Care pentru nemăsurata iubire de oameni totdeauna celor ce greşesc le 
rânduieşti chipuri de pocăinţă şi celor rătăciţi de la Adevăr le arăţi calea cea 
dreaptă, ca să te cunoască pe Tine, Unul Dumnezeu cel Adevărat, Care eşti în 
Treime slăvit şi închinat, ca nici unul dintre dânşii să nu piară, ci toţi să se 
mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină. Îţi mulţumim Ţie şi Te slăvim că şi 
acum ai strălucit în inima robului Tău (N) lumina cunoştinţei Tale celei adevărate, 
şi ca din somn, din înşelăciunea ereziei celei pieritoare l-ai sculat şi către Sfânta şi 
Apostolească Biserica Ta l-ai învrednicit a scăpa. Deci, o, Stăpâne, cu smerenie Te 
rugăm, străluceşte desăvârşit în inima lui lumina harului Sfântului Tău Duh, către 
luminarea cunoştinţei celei adevărate a Sfintei Tale Evanghelii. Dă-i lui fără de 
făţărnicie, neclintit şi fără de înşelăciune să se împreuneze Sfintei Tale Biserici şi să 
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urască şi să lepede toate ereziile şi schismele cele pierzătoare de suflet, şi cu 
adevărat să primească şi să mărturisească şi tare să ţie credinţa ortodoxă. Uneşte-l 
pe el cu turma ta cea aleasă şi îl împreună pe el cu Trupul Sfintei Tale Biserici; fă-l 
pe el vas cinstit şi locaş Sfântului Tău Duh, ca printr-însul  fiind ocârmuit şi 
povăţuit, să păzească sfintele Tale porunci şi făcând voia Ta cu bună plăcere şi 
desăvârşit, să se învrednicească a lua bunătăţile Tale cele cereşti, împreună cu toţi 
cei ce bine au plăcut Ţie.  

Că Tu eşti Dumnezeul milelor şi al îndurărilor, şi al iubirii de oameni, şi 
voieşti, toţi oamenii să se mântuiască şi Ţie slavă înălţăm Tatălui şi Fiului şi 
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  

Strana: Amin. 

Iar după rugăciune preotul îi porunceşte să se scoale, zicându-i: 

Scoală-te şi stai bine, stai cu frică, şi mărturiseşte cu adevărat credinţa 
ortodoxă şi sobornicească şi toate ereziile le blestémă, ca să fii iertat şi dezlegat din 
legătura blestemului, şi toată afurisirea, şi vei fi împreunat trupului Bisericii lui 
Hristos.  

Iar el îndată sculându-se, citeşte întru auzul tuturor acestea:  

Mărturisisc cu gura şi cu inima credinţa ortodoxă şi toate dogmele ei cele 
mântuitoare, aşa cum sunt propovăduite de Sfânta Biserică Ortodoxă cea Una, 
Sobornicească şi Apostolească, şi făgăduiesc să rămân în această credinţă până la 
sfârşitul vieţii, fiind ascultător Bisericii, ca să fiu numărat cu Sfinţii Apostoli şi 
Sfinţii Părinţi care au propovăduit-o şi au apărat-o prin viaţa lor. Amin.  

Şi îndată îi dă preotul Sf. Evanghelie să o sărute, iar după sărutare preotul zice: 

Bine este cuvântat Dumnezeul, Cel ce au voit aşa. 

Şi după aceasta zice către dânsul: 

Pleacă-ţi genunchii tăi înaintea Domnului Dumnezeu, pe Care l-ai mărturisit, 
şi îţi vei lua iertare păcatelor tale. 

Iar el plecându-şi genunchii  şi capul său, caută în jos, iar preotul  îl dezleagă pe el aşa: 

Rugăciunea de dezlegare a ereticului din blestem şi din păcate,  
şi de împreunare cu Sfânta Biserică:  

Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, Cel ce a încredinţat cheile 
Împărăţiei Cerurilor Apostolilor Săi şi a dat lor şi nouă toată puterea prin darul Său 
de a lega şi a dezlega pe pământ oamenii de păcate, Acela Însuşi, pentru negrăita 
mila Sa, să te ierte şi să te dezlege pe tine fiule (N), de legătura blestemului şi de 
toată afurisirea, de toată oprirea şi de toate păcatele tale, şi să te împreuneze cu cei 
credincioşi şi cu Trupul Bsericii Sale prin dumnezeiştile Taine, în numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. 
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Şi aceasta făcând preotul zice către dânsul: 

Scoală-te, frate, şi ca un credincios al lui Iisus Hristos rob, roagă-te Lui 
împreună cu noi, ca să te învrednicească pe tine întru ungerea Sfântului Mir, ca să 
primeşti harul Sfântului Duh. 

Iară el sculându-se, stă cu toată umilinţa. 
 

Apoi preotul se închină de trei ori spre răsărit, iar diaconul zice: .  
Binecuvintează, părinte. 

 
Preotul zice: 

Binecuvântată este Împărăţia Tatălui, şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi 
pururea şi în vecii vecilor. 

Strana: Amin. 
 

Şi îndată cântăm stihira glasului 6:: 
Împărate ceresc Mângâietorule… 

 
Şi după sfârşitul cântării, îndată zice diaconul ectenia  ungerii cu Sfântul Mir: 

 Cu pace Domnului să ne rugăm. 
Strana: Doamne miluieşte  
Pentru pacea de sus… 
Pentru pacea a toată lumea… 
Pentru Preasfinţitul Episcopul nostru…  
Pentru ca cu ungerea sfântului, binelucrătorului şi desăvârşitorului Mir, să se 

dea putere dumnezeiască robului lui Dumnezeu (N), care acum s-a împreunat cu 
Sfânta Sobornicească Biserică, spre biruinţa şi călcarea tuturor meşteşugurilor 
diavoleşti celor protivnice şi a războiului ce-i vine din trup şi din lume, Domnului 
să ne rugăm. 

Pentru ca să fie el ostaş viteaz al lui Hristos Dumnezeului nostru şi purtător de 
biruinţă, cu puterea, cu lucrarea şi cu venirea Sfântului Duh, prin ungerea Sfântului 
Mir, Domnului să ne rugăm. 

Pentru ca să fie el tare şi neclintit întru credinţa ortodoxă, în dragoste şi în 
nădejde, prin ungerea Sfântului Mir întru toate zilele vieţii sale, Domnului să ne 
rugăm. 

Pentru ca să i se dea prin ungerea cu Sfântul Mir dar, ca cu îndrăznire şi fără 
de frică, neruşinat să mărturisească înaintea tuturor numele lui Hristos 
Dumnezeului nostru, şi pentru dânsul cu dragoste să voiască a pătimi, şi a muri, 
Domnului să ne rugăm. 

Pentru ca să crească el întru toate faptele bune şi să sporească întru poruncile 
lui Hristos, Dumnezeului nostru, prin ungerea Sfântului Mir, Domnului să ne 
rugăm. 

Pentru ca cu frica cea sfinţitoare să se păzească sufletul lui întru curăţie şi 
dreptate, prin ungerea Sfântului Mir, Domnului să ne rugăm. 
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Pentru ca să ajungă el om desăvârşit, la măsura vârstei plinirii lui Hristos, cu 
putere, cu lucrare, cu darul, şi cu venirea Preasfântului Duh, prin ungerea Sfântului 
şi aceluia întru-tot săvârşitorului Mir, Domnului să ne rugăm. 

Pentru ca să se izbăvească el şi noi de tot necazul, mânia şi nevoia, şi ca să 
ajungem toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, Domnului să 
ne rugăm.  

Apără, mântuieşte… 
Pe Preasfânta, Curata… 
Ecfonis: Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea… 
Strana: Amin. 
Deci diaconul: Domnului să ne rugăm. 
Strana: Doamne miluieşte. 

Şi preotul citeşte rugăciunea aceasta cu toată luarea aminte şi cu glas tare: 

Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeule Atotţiitorule, Izvorul bunătăţilor, 
Soarele dreptăţii, Cel ce ai strălucit celor din întuneric lumina mântuirii, prin 
arătarea Unuia-Născut Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, şi ai dăruit nouă 
nevrednicilor fericita curăţire în Sfânta Apă, şi dumnezeiasca sfinţenie întru de 
viaţă făcătoarea Ungere, Care şi acum bine ai voit robului Tău acestuia (N) a se 
deştepta din înşelăciunea eretică şi a cunoaşte adevărul Tău, şi întru pocăinţă către 
milostivirea Ta a alerga şi a se împreuna cu sfânta şi aleasa Ta turmă, şi iertare 
păcatelor şi dezlegarea blestemului, prin mine nevrednicul robului Tău, acestuia ai 
dăruit. Însuţi Stăpâne Împărate al tuturor Milostive, dăruieşte lui peceata darurilor 
Sfântului şi întru tot puternicului şi închinatului Tău Duh, şi împărtăşeşte-l cu 
Preasfântul Trup şi Scump Sângele Hristosului Tău. Păzeşte-l pe el întru sfinţenia 
Ta, întăreşte-l întru credinţa ortodoxă, scoate-l de la cel viclean şi de la toate 
meşteşugurile lui, şi cu mântuitoarea Ta frică întru curăţie şi dreptate suflteul lui îl 
păzeşte ca întru tot lucrul şi cuvântul bineplăcând Ţie, fiu şi moştenitor să fie 
cereştii tale Împărăţii. 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 purururea şi 
în vecii vecilor.  

Strana: Amin 

Şi după rugăciunea îndată preotul îl unge cu Mir, făcând chipul crucii în frunte, şi la ochi, 
şi la nări, şi la gură, şi la amândouă urechi, şi la piept, şi la mâini, şi la picioare, zicând: 

Pecetea darurilor Sfântului Duh. Amin. 

Şi sfârşind, zice rugăciunea aceasta: 
Diaconul: Domnului să ne rugăm. 
Strana: Doamne miluieşte. 

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai învrednicit a arăta desăvârşit pe robul 
Tău acesta (N) prin credinţa cea dreaptă cea întru Tine, cu pecetea darurilor 
Sfântului Duh, întru Sfânta şi prea cereasca ungere, Tu, Stăpâne al tuturor, păzeşte 
întru dânsul credinţa cea adevărată, creşte-l pe el întru dreptate şi adevăr, şi cu toate 
 7



darurile tale îl înfrumuseţează. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm 
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 

Strana: Amin 
Rugăciunea a doua după ungerea cu Mir, mai înainte de spălare: 
Diaconul: Domnului să ne rugăm. 
Strana: Doamne miluieşte. 

Cel ce ai dăruit izbăvire de greşeli pentru pocăinţă şi din înşelăciunea eretică 
către adevărul Tău întoarcere robului Tău, şi înnoirea vieţii i-ai dat, Însuţi Stăpâne 
Doamne, binevoieşte totdeauna a străluci întru inima lui lumina Feţei Tale: pavăza 
credinţei lui nebiruită de vrăjmaşi o păzeşte, haina nestricăciunii, cu care s-a 
îmbrăcat, nespurcat şi nesmintit o fereşte, pecetea duhovnicească nestricată întru 
dânsul cu harul Tău o păzeşte, şi milostiv să fii lui şi nouă după mulţimea 
îndurărilor Tale. 

Că s-a binecuvânta şi s-a preaslăvit preacinstit şi de mare cuviinţă numele Tău 
al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  

Strana: Amin 

Şi îndată luînd buretele, şi muindu-l în apa caldă, şterge locurile cele unse cu mir zicând: 

Te-ai îndreptat, te-ai luminat, te-ai sfinţit, te-ai spălat întru numele Domnului 
nostru Iisus Hristos şi cu Duhul Dumnezeului nostru, şi cu Mir te-ai uns, în numele 
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi purururea şi în vecii vecilor.  

Strana: Amin. 
După aceasta preotul zice: Pace tuturor. 
Strana: Şi duhului tău. 
Diaconul: Capetele voastre Domnului să le plecaţi 
Strana: Ţie Doamne. 

Şi plecându-şi toţi capetele, preotul citeşte rugăciunea aceasta în taină: 

Cel ce s-a îmbrăcat întru Tine, Hristoase şi Dumnezeul nostru, Ţie ţi-a plecat 
capul său împreună cu noi, pe care nebiruit nevoitor îl fă asupra celui ce în deşert 
ridică vrăjmăşie asupra lui şi asupra noastră şi cu a Ta nestricăcioasă cunună până 
în sfârşit biruitor pe toţi îi arată. 

Ecfonis: Că Ţie se cuvine a ne milui şi a ne mântui, şi Ţie slavă înălţăm 
împreună cu Părintele Tău Cel fără de început, şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă 
făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  

Strana: Amin. 

Şi îndată face Otpustul mic, iar celui uns cu mir îi dă binecuvântare ca la vremea Liturghiei 
să se împărtăşească cu Preacuratele Taine a Trupului şi a Sângelui Domnului. 
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