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CONFERINŢA EPISCOPALĂ ROMÂNĂ

Prot. nr. 68/25.10.2006

 Textul în limba română al Ritualului Inițierea creștină a adulților 
a fost aprobat de Conferinţa Episcopală Română şi a primit autorizarea 
din partea Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor 
cu decretul nr. 1823/05/L din 31 martie 2006.

Această ediţie trebuie considerată ca „tipică” pentru limba română, 
iar folosirea textului devine obligatorie îndată ce va fi  tipărit.

Concordat cum originali.

Bucureşti, 29.11.2006

 IOAN ROBU

Arhiepiscop şi mitropolit de Bucureşti
Preşedintele Conferinţei Episcopale Române



CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. 1823/05/L

ROMANIÆ

 Instante Excellentissimo Domino Ioanne Robu, Archiepiscopo 
Bucarestiensi, vices gerente Præsidis Conferentiæ Episcoporum Romaniæ, 
litteris die 27 septembris 2005 datis, vigore facultatum huic Congregationi 
a Summo Pontifi ce BENEDICTO XVI tributarum, textum romanum partis 
Ritualis Romani cui titulus est Ordo Initia tionis Christianae Adultorum, 
prout in adiecto exstat exemplari, perlibenter confi r mamus.

 In textu imprimendo mentio fi at de confi rmatione ab Apostolica 
Sede con cessa. Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc 
Congregationem transmittantur.

 Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

 Ex ædibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramen-
 torum, die 31 martii 2006. 

           
         Franciscus Card. Arinze

Praefectus
 Albertus Malcolm Ranjith
Archiepiscopus a secretis



SFÂNTA CONGREGAŢIE PENTRU CULTUL DIVIN

Prot. nr. 15/72.

DECRET

 Conciliul ecumenic al II-lea din Vatican a hotărât revizuirea Ritua-
lului Bote zului adulţilor, stabilind să se înfi inţeze catecumenatul adulţilor 
dispus în mai multe trepte pentru ca timpul catecumenatului, având ca 
scop o pregătire corespunzătoare, să poată fi  sfi nţit prin rituri sfi nte ce 
trebuie celebrate în intervale succesive.
 Urmând aceste hotărâri, Sfânta Congregaţie pentru Cultul Divin 
a pregătit noul Ritual al iniţierii creştine a adulţilor, pe care, după ce a 
fost aprobat de Suveranul Pontif Paul al VI-lea, s-a îngrijit să-l publice şi 
ediţia pe care o prezintă acum este tipică, urmând să înlocuiască Ritualul 
Botezului adulţilor care este acum în Ritualul roman. A dispus, de ase-
menea, ca acest nou ritual să poată fi  folosit de îndată în limba latină; în 
limba poporului însă din ziua pe care o va stabili conferinţa episcopilor, 
după ce se va face traducerea în limba poporului şi va fi  primită aprobarea 
Scaunului Apos tolic.

 Orice dispoziţie contrară se abrogă.

 Dat la sediul Sfi ntei Congregaţii pentru Cultul Divin, în ziua de 
6 ianuarie 1972, solemnitatea Epifaniei Domnului.

ARTURUS Card. TABERA

Prefect
A. BUGNINI

Secretar



N.B.:

1. Textele Psalmilor şi ale Noului Testament au fost luate din ediţia „Noua Vulgată” 
a Bibliei.
2. Textele liturgice prevăzute pentru un bărbat, pot fi  adaptate pentru o femeie, schim-
bându-se genul sau pentru mai mulţi, schimbându-se numărul.
3. Textul introductiv „Norme generale preliminare cu privire la Iniţierea creştină” 
a fost luat din cartea Ritualul Botezului copiilor, a doua ediţie tipică, Tipografi a Poli-
glotă Vaticană 1973, 7-13.
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NORME GENERALE INTRODUCTIVE

1.  Prin sacramentele iniţierii creştine, oamenii, eliberaţi de puterea întunericului, 
morţi pentru Cristos, înmormântaţi şi înviaţi împreună cu el, primesc Duhul 
adopţiei ca fi i şi celebrează împreună cu întregul popor al lui Dumnezeu memo-
 rialul morţii şi învierii Domnului1.

2.  Prin Botez, devenind mădulare ale lui Cristos, oamenii formează poporul lui 
Dumnezeu şi primesc iertarea tuturor păcatelor; eliberaţi de sub puterea întu ne-
 ricului, sunt ridicaţi la demnitatea de fi i adoptivi2 şi devin creaturi noi din apă şi 
Duh Sfânt. Astfel, ei sunt numiţi şi sunt cu adevărat fi i ai lui Dumnezeu3. Însem-
 naţi apoi la Mir prin darul aceluiaşi Duh Sfânt, ei devin asemenea cu Domnul în 
mod mai desăvârşit şi se umplu de Duh Sfânt, ca, mărturisindu-l pe Cristos în 
faţa lumii, să desăvârşească trupul său cât mai curând4. În cele din urmă, ei se 
apropie de masa sfi ntei Împărtăşanii, mănâncă trupul şi beau sângele Fiului 
Omului, ca să aibă viaţă veşnică5 şi să exprime unitatea popo rului lui Dumnezeu; 
oferindu-se pe ei înşişi împreună cu Cristos la sfânta Litur ghie, iau parte la jertfa 
universală, prin care toată cetatea este răscumpărată6, ofe rită lui Dumnezeu prin 
Cristos, marele preot; astfel, ei dobândesc harul ca, prin revăr sarea mai abun-
dentă a Duhului Sfânt, tot neamul omenesc să ajungă la unitatea fami liei lui 
Dumnezeu7. Aşadar, aceste trei sacramente ale iniţierii creştine sunt strâns unite 
între ele şi conduc la vârsta matură a mântuirii pe cre dincioşi, care toţi împreună 
împlinesc în Biserică şi în lume misiunea întregului popor creştin8.

1 CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul despre activitatea misionară a Bisericii Ad 
gentes, nr. 14.

2 Col 1,13; Rom 8,15; Gal 4,5; cf. CONCILIUL TRIDENTIN, Sesiunea a VI-a, Decretul despre 
justifi care, cap. IV: Denz. 796 (1524).

3 Cf. 1In 3,1.
4 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul despre activitatea misionară a Bisericii Ad 

gentes, nr. 36.
5 Cf. In 6,55.
6 AUGUSTIN DE HIPPONA, De civitate Dei, X, 6: PL 41, 284; CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, 

Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium, nr. 11; IDEM, Decretul despre slujirea şi viaţa 
preoţească Presbyterorum ordinis, nr. 2.

7 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gen-
tium, nr. 28.

8 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gen-
tium, nr. 31.
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I. DEMNITATEA BOTEZULUI

3.  Botezul, poartă a vieţii şi a cerului, este primul sacrament al legii celei noi. 
Cristos însuşi l-a oferit tuturor ca să aibă viaţa veşnică9 şi mai târziu l-a încre-
 dinţat Bisericii sale împreună cu evanghelia, când a poruncit apostolilor: „Mer-
 gând, învă ţaţi toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh”10. De aceea, Botezul este în primul rând sacramentul acelei 
credinţe, prin care oamenii, luminaţi de Duhul Sfânt, răspund evangheliei lui 
Cristos. Aşadar, Biserica, din cele mai vechi timpuri, a ţinut mult ca toţi, atât 
catecumenii, cât şi părinţii şi naşii copiilor care trebuie botezaţi, să fi e îndru-
 maţi la acea credinţă adevărată şi activă, prin care, unindu-se cu Cristos, să 
încheie alianţa legii celei noi sau s-o confi rme. Acest scop îl au atât instruirea 
pastorală a catecumenilor şi pregătirea părinţilor, cât şi celebrarea cuvântului 
lui Dumnezeu şi mărturisirea de credinţă de la Botez.

4.  Botezul mai este sacramentul prin care oamenii devin mădulare ale trupului 
mistic al lui Cristos, care este Biserica, pentru ca, împreună zidiţi, să fi e lăcaş 
al lui Dumnezeu în Duhul11, o preoţie împărătească şi un popor sfânt12. El este 
legătura sacramentală a unităţii dintre toţi aceia care îl primesc13. Astfel, Botezul 
îl aşază pe om într-o stare care nu se va schimba niciodată, ceea ce în liturgia 
latină se arată atunci când preotul, în prezenţa poporului lui Dumnezeu, îi unge 
pe cei botezaţi cu sfânta crismă. De aceea celebrarea sfântului Botez este cinstită 
în cel mai înalt grad de către toţi creştinii, şi nimeni nu are voie să o repete, 
atunci când s-a săvârşit în mod valid, chiar şi de către fraţii separaţi.

5.  Botezul cu apă, însoţit de cuvântul vieţii14, îi curăţă pe oameni de orice întinare a 
păcatului, atât originar cât şi personal, îi face părtaşi de natura divină15 şi fi i adop-
 tivi16. Aşa cum se spune în toate rugăciunile de sfi nţire a apei, e baia renaş terii17 

9 Cf. In 3,5. 
10 Mt 28,19.
11 Cf. Ef 2,22.
12 Cf. 1Pt 2,9. 
13 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul despre ecumenism Unitatis redintegra-

tio, nr. 22.
14 Cf. Ef 5,26.
15 Cf. 2Pt 1,4.
16 Cf. Rom 8,15; Gal 4,5.
17 Cf. Tit 3,5.
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fi ilor lui Dumnezeu şi o naştere care vine de sus. Când este invo cată Preasfânta 
Treime peste cei care primesc Botezul, însemnaţi fi ind cu acest nume, ei intră 
în comu niune cu Tatăl, şi cu Fiul, şi cu Sfântul Duh şi se consacră lui Dum-
nezeu. La această clipă atât de importantă ne pregătesc şi ne călăuzesc lectu-
rile biblice, rugăciunea credincioşilor şi întreita mărturisire de credinţă.

6.  Botezul produce aceste efecte prin puterea misterului pătimirii şi învierii Dom-
 nului, întrecând astfel cu mult purifi cările din Vechiul Testament. Cei care sunt 
botezaţi devin una cu Cristos printr-o moarte asemănătoare cu a lui, sunt 
înmor  mântaţi împreună cu el în moarte18 ca să aibă parte de o înviere asemă nă-
  toare cu a lui şi să trăiască o viaţă nouă19. Într-adevăr, prin Botez nu se come  -
mo  rează şi nu se săvâr şeşte altceva decât misterul pascal, deoarece prin el 
oamenii trec de la moartea păca tului la viaţa harului. De aceea în celebrarea 
lui trebuie să iasă în evidenţă bucuria învierii, mai ales dacă are loc în vigilia 
pascală sau în zi de duminică.

II. FUNCŢII ŞI SLUJIRI

ÎN CELEBRAREA BOTEZULUI

7.  Poporul lui Dumnezeu, adică Biserica, ne dăruieşte credinţa primită de la apos-
 toli şi o cultivă în noi. De aceea ei îi revine în cel mai înalt grad obligaţia de 
a pregăti Botezul şi de a-i instrui pe credincioşi. Prin slujirea Bisericii, adulţii 
sunt chemaţi de către Duhul Sfânt să primească evanghelia, iar copiii sunt bote-
zaţi şi edu caţi în această credinţă a Bisericii. E de mare importanţă ca, în pregă tirea 
Botezului, cateheţii şi alţi laici să-i ajute pe preoţi şi pe diaconi. În cele-
brarea Botezului se mai cere ca poporul lui Dumnezeu să participe activ, 
reprezentat fi ind nu numai de naşi, părinţi şi rude, ci, pe cât e cu putinţă, şi 
de prieteni, de cei din casă, de vecini, de alţi membri ai comunităţii locale, 
pentru ca împreună să-şi mărturisească credinţa şi să exprime bucuria că cei de 
curând botezaţi sunt primiţi în Biserică.

8.  După un obicei foarte vechi al Bisericii, adultul nu e primit la Botez fără naş, 
ales dintre credincioşii din comunitatea creştină, care l-a ajutat cel puţin în ul tima 
perioadă de pregătire pentru primirea Botezului şi care după Botez se va strădui 
să-l ajute să rămână statornic în credinţă şi în viaţa creştină.

18 Cf. Rom 6,5.4.
19 Cf. Ef 2,5-6.
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 De asemenea, la Botezul copiilor să fi e de faţă un naş, care să reprezinte atât 
familia celui care urmează să fi e botezat, mărită din punct de vedere spiritual, 
cât şi Biserica în calitatea ei de mamă. Dacă e cazul, să-i ajute pe părinţi pentru 
ca bo tezatul să ajungă la mărturisirea personală a credinţei şi să o exprime 
în viaţa de fi e care zi.

9.  Cel puţin în ultimele faze ale catecumenatului şi chiar în celebrarea Botezului, 
naşul intervine fi e pentru a atesta credinţa adultului ce primeşte Botezul, fi e pen-
  tru a mărturisi împreună cu părinţii credinţa Bisericii în care e botezat copilul.

10.  De aceea păstorii sufl eteşti vor avea grijă ca naşul, ales de către catecumen sau 
de către familia sa, să aibă următoarele calităţi, pentru a putea îndeplini funcţiile 
liturgice proprii, despre care se vorbeşte la nr. 9:

 1) să fi e ales de către cel care este botezat, de către părinţii lui, de către cei care 
ţin locul acestora sau, în lipsa lor, de către paroh sau celebrant şi să aibă capaci-
 tatea şi intenţia de a îndeplini această funcţie;

 2) să fi e sufi cient de matur pentru îndeplinirea acestei funcţii, ceea ce presu-
pune că a împlinit vârsta de şaisprezece ani, afară de cazul că s-a stabilit o altă 
vârstă de către episcopul diecezan, sau parohul ori celebrantul consideră că din-
tr-un motiv just se poate admite o excepţie;

 3) să fi  primit cele trei sacramente de iniţiere în viaţa creştină: Botezul, Mirul 
şi Euharistia şi să trăiască o viaţă conformă cu credinţa şi cu obligaţia pe care 
şi-o ia;

 4) să nu fi e tatăl sau mama celui care este botezat;
 5) să fi e cel puţin un naş sau o naşă sau şi un naş şi o naşă;
 6) să facă parte din Biserica Catolică şi să nu fi e oprit de drept de la exercitarea 

acestui ofi ciu. Un botezat aparţinând unei comunităţi bisericeşti necatolice să 
fi e admis numai împreună cu naşul catolic şi numai ca martor la Botez19bis. Cât 
despre orientalii uniţi, dacă este cazul, să se respecte disciplina specifi că pentru 
Bisericile orientale.

11.  În mod obişnuit Botezul este administrat de către episcopi, preoţi sau dia coni.
 1) Ori de câte ori celebrează această taină, ei îşi vor aduce aminte că în Bi se     rică 

acţionează în numele lui Cristos şi prin puterea Duhului Sfânt. Să fi e, aşa  dar, 
sârguincioşi în a vesti cuvântul lui Dumnezeu şi în a celebra misterul.

 2) Să evite, de asemenea, orice acţiune care ar putea fi  interpretată de către cre-
dincioşi ca o favorizare a unora20.

19bis Cf. CDC, can. 873 şi 877 § 1 şi § 2.
20 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia despre sfânta liturgie Sacrosanctum con-

cilium, nr. 32; IDEM, Constituţia pastorală despre Biserică în lumea de astazi Gaudium et spes, nr. 29.
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 3) În afara cazului de necesitate, să nu dea Botezul în teritoriu străin, fără 
apro  barea cuvenită, nici măcar supuşilor lor.

12.  Episcopii, care sunt administratorii principali ai tainelor lui Dumnezeu şi con-
 du cătorii întregii vieţi liturgice în Biserica încredinţată lor21, reglementează 
administrarea Botezului, prin care se dăruieşte participarea la preoţia împără-
 tească a lui Cristos22. De aceea nu vor omite, mai ales în vigilia pascală, să cele-
 breze ei înşişi Botezul. În chip deosebit se recomandă să celebreze Botezul adul-
ţilor şi să facă pregă tirea acestora.

13.  Parohii au datoria să-i ajute pe episcopi în instruirea şi botezarea adulţilor care 
le sunt încredinţaţi, dacă episcopul nu a dispus altfel. De asemenea, ei au datoria 
să-i pregătească şi să-i ajute pe părinţii şi pe naşii copiilor ce trebuie botezaţi, 
folo sind în acest scop mijloacele pastorale potrivite şi recurgând la ajutorul 
cateheţilor sau al altor persoane laice pregătite. În cele din urmă să administreze 
Botezul acestor copii.

14.  Ceilalţi preoţi şi diaconi, în calitate de colaboratori ai episcopului şi ai parohilor, 
pregătesc Botezul şi-l administrează atunci când episcopul sau parohul ape lează 
la serviciul lor sau îşi dau consimţământul la aceasta.

15.  După cum se prevede în anumite părţi ale Ritualului, celebrantul poate fi  ajutat 
de către alţi preoţi sau diaconi şi chiar de către laici acolo unde ei pot interveni, 
mai ales dacă cei care urmează să fi e botezaţi sunt în număr mare.

16.  În absenţa preotului sau a unui diacon, dacă este pericol de moarte, şi mai ales 
dacă moartea pare iminentă, poate şi este chiar obligat să administreze Botezul 
orice creştin, ba mai mult, orice om, numai să facă acest lucru cu intenţia cuve-
  nită. Dacă este numai pericolul de moarte, pe cât este posibil, sacramentul să 
fi e administrat de către un creştin, după forma prescurtată de la nr. 157-164. 
Chiar şi în acest caz este bine să fi e de faţă o comunitate mică sau cel puţin, 
dacă este posibil, să se asigure prezenţa unuia sau a doi martori.

17.  Toţi creştinii laici, întrucât fac parte din poporul sacerdotal, dar mai ales pă  rinţii 
şi, ţinând seama de funcţia lor, cateheţii, moaşele, asistentele familiale şi sociale, 
asistentele medicale, medicii şi chirurgii, să se străduiască să cunoască, după 

21 CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul despre misiunea pastorală a episcopilor Christus 
Dominus, nr. 15.

22 CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gen-
tium, nr. 26.
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propria lor capacitate, modul corect de a boteza în caz de necesitate. Pa rohii, 
diaconii şi cate heţii trebuie să-i instruiască, iar episcopii trebuie să se îngrijească 
de mijloacele apte ce se vor folosi pe teritoriul lor pentru a-i instrui.

III. CELE NECESARE

PENTRU CELEBRAREA BOTEZULUI

18.  Apa de Botez să fi e apă naturală şi curată, atât pentru a-şi păstra semnifi caţia, 
cât şi din motive de igienă.

19.  Cristelniţa sau vasul în care, în anumite împrejurări, se pregăteşte apa pentru 
celebrarea Botezului în prezbiteriu, să se distingă prin curăţenie şi frumuseţe.

20.  De asemenea, după necesităţile climatului, apa de Botez poate fi  încălzită.

21.  În afara cazului de necesitate, preotul sau diaconul să nu boteze decât cu apă 
sfi nţită în acest scop. Dacă în vigilia pascală s-a sfi nţit apa, pe cât e cu putinţă, 
această apă să se păstreze tot timpul pascal şi să se folosească, pentru ca ast fel 
să se arate mai bine legătura dintre sacrament şi misterul pascal. În afara timpului 
pascal, e de dorit ca apa să se sfi nţească pentru fi ecare celebrare a Botezului, 
pentru ca, prin cuvin tele binecuvântării, să se exprime misterul mân tuirii pe 
care îl cinsteşte şi îl propovă duieşte Biserica. Dacă baptisteriul e ast fel construit 
încât apa curge încontinuu, se va binecuvânta apa care curge din această sursă.

22.  Se poate folosi în mod legitim atât ritul scufundării, care arată mai clar parti  ci-
parea la moartea şi învierea lui Cristos, cât şi ritul turnării.

23.  Cuvintele cu care se administrează Botezul în Biserica latină sunt următoarele: 
„N..., EU TE BOTEZ ÎN NUMELE TATĂLUI, ŞI AL FIULUI, ŞI AL SFÂNTULUI DUH”.

24.  Să se pregătească în baptisteriu sau în biserică un loc potrivit pentru celebrarea 
cuvântului lui Dumnezeu.

25.  Baptisteriul sau locul unde curge sau este aşezată apa de Botez să fi e rezervat 
celebrării Botezului şi să fi e cu adevărat demn, pentru ca aici cei care urmează 
să fi e botezaţi să se renască din apă şi Duh Sfânt. Să fi e situat într-o capelă 
din biserică, din afara ei sau într-un loc din biserică, vizibil credincioşilor, astfel 
încât în el să poată intra un mare număr de persoane. La sfârşitul timpului pascal, 
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e bine ca lumânarea pascală să se păstreze cu cinste în baptisteriu, pentru ca, 
aprinzând-o în timpul cele brării Botezului, de la ea să se poată aprinde uşor 
lumânările celor botezaţi.

26.  În celebrarea Botezului, riturile care trebuie săvârşite în afara baptisteriului să 
se facă în acele părţi ale bisericii care vor corespunde mai bine atât numă rului 
participanţilor cât şi diferitelor părţi ale liturgiei baptismale. Iar pentru acele 
părţi care se fac de obicei în baptisteriu, este permis să se aleagă şi alte locuri 
mai apte din biserică în cazul în care în capela baptisteriului nu pot încăpea toţi 
catecumenii sau participanţii.

27.  Pe cât este posibil, celebrarea Botezului pentru toţi nou-născuţii dintr-o anu-
 mită perioadă de timp să aibă loc în aceeaşi zi, o singură dată. În aceeaşi zi şi 
în aceeaşi biserică să nu se repete Botezul decât din motive juste.

28.  Despre timpul Botezului adulţilor şi al copiilor se va vorbi mai pe larg la lo cul 
cuvenit. Celebrarea acestui sacrament să manifeste întotdeauna caracterul său 
pascal.

29.  Parohii trebuie să noteze cu grijă şi fără întârziere în registrul botezaţilor nu  mele 
celor botezaţi, menţionând celebrantul, părinţii, naşii, locul şi ziua în care s-a 
administrat Botezul.

IV. ADAPTĂRILE

PE CARE LE POT FACE CONFERINŢELE EPISCOPALE

30.  Conform constituţiei despre sfânta liturgie, nr. 63 b, conferinţele episcopale au 
competenţa să pregătească un Ritual particular după modelul Ritualului roman, 
care să fi e adaptat necesităţilor fi ecărei regiuni, ca să fi e folosit în regiu nile pen-
 tru care s-a alcătuit, după ce va fi  primit aprobarea Sfântului Scaun.

 În această privinţă conferinţele episcopale au dreptul:
 1) Să stabilească adaptările despre care se vorbeşte în constituţia despre sfânta 

liturgie la nr. 39.
 2) Să analizeze cu grijă şi prudenţă ceea ce poate fi  preluat din tradiţiile şi civi-

lizaţia fi ecărui popor; de aceea să propună şi alte adaptări care se consideră 
folo sitoare sau necesare, ca ele să fi e introduse, după ce vor primi aprobarea 
Sfântului Scaun.
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 3) Să reţină unele elemente din Ritualurile particulare deja existente, cu con-
  diţia ca ele să fi e în concordanţă cu normele constituţiei despre sfânta liturgie 
şi cu necesităţile actuale sau să le adapteze.

 4) Să pregătească traducerile textelor, astfel încât să fi e cu adevărat conforme 
cu spiritul limbii şi al civilizaţiei, adăugându-se, după caz, şi melodii potrivite 
pentru cântare.

 5) Să adapteze şi să completeze normele introductive care se găsesc în Ritualul 
roman pentru ca slujitorii să înţeleagă bine semnifi caţia riturilor şi să le cele-
 breze cu folos.

 6) În ediţiile cărţilor liturgice alcătuite prin grija conferinţelor episcopale, să 
rânduiască materialul în modul cel mai practic pentru uzul pastoral.

31.  Având în vedere mai ales normele de la nr. 37-40 şi 65 ale constituţiei despre 
sfânta liturgie, în ţările de misiuni, conferinţele episcopale au dreptul să judece 
dacă unele elemente ale iniţierii, care se practică la unele popoare, pot fi  armo ni-
zate cu ritul creştin al Botezului şi să hotărască dacă pot fi  introduse în acest rit.

32.  Atunci când Ritualul roman al Botezului oferă mai multe formule la alegere, 
ritualurile particulare pot adăuga şi altele de acelaşi fel.

33.  Deoarece cântul contribuie foarte mult la celebrarea Botezului, unind sufl eteşte 
pe cei prezenţi, favorizând rugăciunea comună şi exprimând bucuria pascală, 
pe care ritul trebuie s-o manifeste, conferinţele episcopale să se străduiască să-i 
stimu leze pe muzicienii competenţi şi să-i ajute să compună melodii pentru 
tex tele litur gice care vor fi  cântate de către credincioşi.

V. ADAPTĂRILE

PE CARE LE POATE FACE CELEBRANTUL

34.  Slujitorul va ţine cont de împrejurări, precum şi de ceea ce este necesar sau 
dorit de credincioşi şi se va folosi cu bunăvoinţă de posibilităţile pe care i 
le acordă ritul.

35.  În afară de adaptările prevăzute la dialogul şi la binecuvântările din Ritualul 
roman, slujitorul, ţinând seama de împrejurări, poate să facă unele adaptări 
des pre care se va vorbi mai pe larg în Normele generale ale Botezului atât al 
copiilor cât şi al adulţilor.
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RITUALUL

INIÞIERII CREªTINE

A ADULÞILOR





NORME INTRODUCTIVE

1.  Ritualul iniţierii creştine, care e prezentat aici, este destinat adulţilor, adică celor 
care, după ce au auzit vestindu-se misterul lui Cristos, ajutaţi de harul Duhului 
Sfânt care le deschide inima, îl caută pe Dumnezeul cel viu şi pornesc pe drumul 
cre dinţei şi al convertirii în mod conştient şi liber. Astfel, vor primi ajutor spiri-
 tual în pregătirea lor şi, la timpul cuvenit, vor primi cu folos sacramentele.

2.  Ritualul cuprinde nu numai celebrarea sacramentelor Botezului, Mirului şi 
Euharistiei, ci şi toate riturile catecumenatului, experimentat deja de practica 
foarte veche a Bisericii şi adaptat la activitatea misionară care se desfăşoară în 
prezent în diferite regiuni, care a fost recerut din toate părţile, astfel încât Con-
ciliul al II-lea din Vatican a hotărât ca el să fi e reintrodus, revizuit şi adaptat 
tradiţiilor locale1.

3.  Pentru a se armoniza mai bine cu activitatea Bisericii şi cu situaţia particulară 
a persoanelor, a parohiilor şi a misiunilor, Ritualul iniţierii prezintă, în primul 
rând, o formă completă sau comună, adaptată pregătirii mai multor persoane 
(cf. nr. 68-239), din care păstorii, printr-o simplă adaptare, vor obţine forma 
care se potriveşte unei singure persoane. Apoi, pentru cazurile particulare, este 
prezentată forma simplă care se foloseşte la una (cf. nr. 240-273) sau la mai 
multe celebrări (cf. nr. 274-277) şi forma scurtă pentru cei care se afl ă în pericol 
de moarte (cf. nr. 278-294).

I. STRUCTURA INIŢIERII ADULŢILOR

4.  Iniţierea catecumenilor se face cu o anumită gradualitate în sânul comunităţii 
credincioşilor care, meditând împreună cu catecumenii asupra importanţei mis-
 te rului pascal şi reînnoindu-şi propria convertire, îi încurajează cu exemplul 
lor să corespundă cu mai multă generozitate harului Duhului Sfânt.

1 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia despre sfânta liturgie Sacrosanctum con-
cilium, nr. 64-66; IDEM, Decretul despre activitatea misionară a Bisericii Ad gentes, nr.14; IDEM, 
Decretul despre misiunea pastorală a episcopilor Christus Dominus, nr.14.
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5.  Ritualul iniţierii se adaptează itinerarului spiritual al adulţilor, care variază în 
funcţie de harul cel de multe feluri al lui Dumnezeu, de libera lor colaborare, 
de acţiunea Bisericii, de împrejurările de timp şi de loc.

6.  În acest itinerar, în afară de intervalele de timp ale căutării şi maturizării (cf. nr. 7), 
sunt prevăzute diferite „trepte” sau treceri; catecumenul, înaintând, trece, ca 
să spunem aşa, din poartă în poartă sau din treaptă în treaptă.

 a) Prima treaptă o avem când cineva, pornind pe drumul convertirii, vrea să 
devină creştin şi e primit de Biserică în calitate de catecumen.

 b) A doua treaptă o avem când, înaintat fi ind în credinţă şi ajuns spre sfârşitul 
catecumenatului, este admis la o mai intensă pregătire în vederea primirii sacra-
  mentelor.

 c) A treia treaptă o avem când, terminând pregătirea spirituală, primeşte sacra-
  mentele prin care devine creştin.

7.  Cele trei trepte presupun nişte „timpi” ai căutării şi maturizării sau sunt pregă-
  tite de aceştia.

 a) Primul timp, care îl angajează pe candidat în cercetare, e dedicat de Bise  rică 
evan ghelizării şi „precatecumenatului” şi se termină cu intrarea în ordinul cate-
  cumenilor.

 b) Al doilea timp, care începe cu intrarea în catecumenat şi poate dura mai mulţi 
ani, e dedicat catehezei şi riturilor care o însoţesc şi se termină în ziua ale   gerii.

 c) Al treilea timp, mult mai scurt, care în mod obişnuit coincide cu pregătirea 
cvadragesimală pentru solemnitatea pascală şi pentru sacramente, este dedicat 
purifi  cării şi iluminării interioare.

 d) Ultimul timp, ce se întinde pe toată durata timpului pascal, e destinat „mista-
go giei”, adică experienţei creştine şi culegerii primelor roade spirituale şi, de 
ase  menea, stabilirii legăturilor din ce în ce mai strânse cu comunitatea credin-
cioşilor.

 Aşadar, sunt patru timpi care se succed: „precatecumenatul” destinat primei 
evanghelizări, „catecumenatul” destinat evanghelizării complete, timpul „puri-
 fi  cării şi iluminării” în vederea unei pregătiri spirituale mai intense, timpul 
„mis  ta gogiei”, marcat de noua experienţă a vieţii sacramentale şi comunitare.

8.  Deoarece iniţierea creştină nu este altceva decât prima participare sacramen-
tală la moartea şi învierea lui Cristos, şi deoarece timpul purifi cării şi al ilumi-
 nării coincide în mod obişnuit cu timpul cvadragesimal2, iar „mistagogia” cu 
timpul pascal, întreaga iniţiere trebuie să scoată clar în evidenţă caracterul său 

2 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia despre sfânta liturgie Sacrosanctum con-
cilium, nr. 109.
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pascal. De aceea, Postul Mare să fi e în mod energic destinat unei pregătiri mai 
intense a celor aleşi şi însăşi vigilia pascală să fi e considerată ca fi ind timpul 
cel mai potrivit pentru conferirea sacramentelor iniţierii3. Cu toate acestea, nimic 
nu împiedică, având în vedere necesi tăţile pastorale, ca aceste sacramente 
să fi e celebrate în afara acestor timpuri.

A. Evanghelizarea şi „precatecumenatul”

9.  Deşi Ritualul iniţierii începe cu admiterea în catecumenat, totuşi timpul care 
îl precedă sau „precatecumenatul” are mare importanţă şi nu trebuie omis. Este 
timpul evanghelizării în care e vestit cu încredere şi perseverenţă Dumnezeul 
cel viu şi cel pe care el l-a trimis pentru mântuirea tuturor, Isus Cristos, pentru 
ca necreştinii, cărora Duhul Sfânt le deschide inima, crezând, să se convertească 
fără constrângere la Domnul şi să-şi dea cu sinceritate adeziunea celui care, 
fi ind calea, adevărul şi viaţa, răspunde tuturor aşteptărilor lor sufl eteşti, ba chiar 
le depăşeşte infi nit4.

10.  Din evanghelizarea făcută cu ajutorul lui Dumnezeu ia naştere credinţa şi con ver-
tirea iniţială prin care fi ecare se simte chemat să părăsească păcatul şi este atras 
de misterul iubirii lui Dumnezeu. Acestei evanghelizări îi este dedicat tot timpul 
precatecumenatului, pentru a se maturiza voinţa serioasă de a-l urma pe Cristos 
şi de a cere Botezul.

11. În acest timp cateheţii, diaconii şi preoţii, ba chiar şi laicii, să explice candida-
  ţilor evanghelia într-un mod adaptat lor; să fi e ajutaţi cu grijă, pentru ca, puri-
 fi   cân du-şi şi desăvârşindu-şi propunerile lor, să coopereze cu harul lui 
Dum  nezeu şi să se faciliteze întâlnirile candidaţilor cu familiile şi cu 
comunităţile creşti nilor.

12.  În afară de evanghelizarea care este proprie acestui timp, este datoria conferin-
 ţelor episcopilor să stabilească, dacă este cazul şi în funcţie de diferitele situaţii 
locale, modalităţile primei primiri a „simpatizanţilor”, adică a celor care, deşi 
nu cred pe deplin, manifestă o anumită înclinaţie spre credinţa creştină.

 1) Primirea lor, facultativă şi fără vreun rit special, manifestă intenţia lor dreap tă, 
dar nu deocamdată credinţa lor.

 2) Va fi  adaptată condiţiilor şi împrejurărilor de timp şi de loc. Candi daţilor tre-
   buie să li se facă cunoscută spiritualitatea creştină pe care vor să o expe   ri men     teze; 

3 Este derogat can. 790 din CDC.
4 CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul cu privire la activitatea misionară a Bisericii 

Ad gentes, nr. 13.
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altora, cărora din diferite motive li se amână catecumenatul, le vor fi  de folos 
în primul rând anumite acţiuni exterioare săvârşite de ei sau de comu   ni tate.

 3) Primirea se va face în cursul întrunirilor şi adunărilor comunităţii locale, 
într-un climat de prietenie şi de dialog. Prezentat de către un prieten, simpati-
 zantul primeşte salutul cordial al celor prezenţi şi este primit de către preot sau 
de către un alt membru al comunităţii, demn şi pregătit.

13.  Păstorii sunt datori ca în timpul „precatecumenatului” să-i ajute pe „simpati-
zanţi” prin rugăciuni corespunzătoare.

B. Catecumenatul

14.  Ritul „admiterii în catecumenat” are o importanţă foarte mare deoarece, pre zen-
 tându-se pentru prima dată public, candidaţii fac cunoscută Bisericii voinţa lor, 
iar Biserica, exercitându-şi misiunea sa apostolică, îi admite pe cei care inten-
 ţio nează să intre în rândul membrilor săi. Dumnezeu le dăruieşte harul său, în 
timp ce se manifestă public dorinţa lor prin această celebrare, iar Biserica face 
cunoscută primirea lor şi prima lor consacrare.

15.  Pentru a face acest pas se cere de la candidaţi să-şi fi  însuşit primele elemente 
ale vieţii spirituale şi ale învăţăturii creştine5: prima credinţă concepută în timpul 
„precatecumenatului”, începutul convertirii, voinţa de a-şi schimba viaţa şi 
de a intra în legătură cu Dumnezeu prin Cristos; pentru aceasta se cere să fi  
început să aibă simţul pocăinţei, să-l invoce pe Dumnezeu şi să se roage lui, 
să facă prima experienţă a comunităţii şi a spiritualităţii creştine.

16.  Păstorii sunt datori să evalueze semnele exterioare ale acestor dispoziţii6, cu 
aju torul „garanţilor” (cf. nr. 42), a cateheţilor şi a diaconilor. Este, de asemenea, 
da toria acestora, având în vedere efi cacitatea sacramentelor primite deja în 
mod va   labil (cf. Norme generale introductive, nr. 4), să vegheze pentru ca ni-
meni, bote zat fi ind deja, să nu încerce, indiferent din ce motiv, să se boteze din 
nou.

17.  După celebrarea ritului, numele catecumenilor să fi e scrise de îndată într-un re   -
gistru destinat acestui scop, menţionându-se slujitorul şi garanţii, locul şi data 
ad miterii.

5 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul cu privire la activitatea misionară a Bisericii 
Ad gentes, nr. 14.

6 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul cu privire la activitatea misionară a Bisericii 
Ad gentes, nr. 13.
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18.  Din acest moment catecumenii, pe care maica Biserică îi îmbrăţişează cu dra-
 gostea şi purtarea sa de grijă ca fi ind deja fi ii săi şi în comuniune cu ea, aparţin 
familiei lui Cristos7: astfel, ei primesc din partea Bisericii hrana cuvântului lui 
Dumnezeu şi sunt susţinuţi de ajutorul liturgiei. De aceea să fi e cu tragere de 
inimă în a participa la li turgia cuvântului, în a primi binecuvântările şi sacra-
men  taliile. În cazul că se în cheie o căsătorie între doi catecumeni sau între un 
cate cumen şi o persoană nebote zată, se va folosi ritul corespunzător8. Dacă 
mor în timpul catecumenatului, au dreptul la înmor  mântarea creştină.

19.  Catecumenatul e perioada lungă de timp în care candidaţii primesc instrucţie 
pastorală şi se angajează la o disciplină corespunzătoare9; astfel, dispoziţiile 
sufl eteşti, exprimate de ei la intrarea în catecumenat, ajung la maturitate. Acest 
lucru se obţine pe patru căi:

 1) O cateheză corespunzătoare, făcută de preoţi, diaconi, cateheţi şi alţi laici, 
dispusă gradual şi prezentată integral, adaptată la anul liturgic şi sprijinită de 
celebrări ale cuvântului, îi călăuzeşte pe catecumeni nu numai la o cunoaştere 
corespunză toare a dogmelor şi a poruncilor, dar şi la o profundă cunoaştere a 
misterului mân tuirii, pe care doresc ei înşişi să-l trăiască.

 2) Familiarizându-se treptat cu trăirea vieţii creştine, ajutaţi de exemplul şi spri-
 jinul garanţilor şi al naşilor, ba chiar şi al credincioşilor întregii comunităţi, cate  cu-
menii se obişnuiesc să se roage lui Dumnezeu, să-şi mărturisească cre dinţa, să 
stea mereu în aşteptarea lui Cristos, să urmeze în faptele lor inspiraţia divină, 
să se dăruiască în iubirea faţă de aproapele până la renunţarea la ei în şişi. Cu 
aceste dispoziţii „neocon vertiţii pornesc pe un drum spiritual pe care, împărtă-
 şindu-se deja prin credinţă din misterul morţii şi învierii, trec de la omul cel vechi 
la omul cel nou, care îşi găseşte desăvârşirea în Cristos. Această trecere, care 
atrage după sine o schimbare progresivă a mentalităţii şi a compor tamen tului, 
trebuie să se manifeste, cu consecinţele ei sociale şi să se dezvolte treptat în 
cursul catecumenatului. Şi pentru că Dumnezeu în care el crede este semn ce 
stârneşte împotrivire, omul convertit experimentează adesea rupturi şi des-
părţiri, dar şi bucurii pe care Dumnezeu nu le dă cu măsură”10.

 3) În drumul lor catecumenii sunt ajutaţi de maica Biserică prin rituri liturgice 
corespunzătoare, prin care sunt purifi caţi progresiv şi întăriţi de binecuvântarea 

7 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia despre Biserică Lumen gentium, nr. 14; 
IDEM, Decretul cu privire la activitatea misionară a Bisericii Ad gentes, nr. 14.

8 Ritualul Căsătoriei, nr. 55-56.
9 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul cu privire la activitatea misionară a Bisericii 

Ad gentes, nr. 14.
10 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul cu privire la activitatea misionară a Bisericii 

Ad gentes, nr. 13.
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lui Dumnezeu. Spre folosul lor sunt prevăzute celebrări potrivite ale cuvântului 
lui Dum nezeu, mai mult, ei pot să participe deja împreună cu credincioşii la 
liturgia cuvântului pentru a se pregăti mai bine să participe în viitor la Euha-
 ristie. Cu toate acestea, de regulă, dacă nu există difi cultăţi deosebite, când iau 
parte la adunarea credincioşilor, trebuie invitaţi în mod delicat să părăsească 
adunarea înainte de a începe celebrarea euharistică, deoarece trebuie să aştepte 
Botezul, prin care vor fi  introduşi în poporul preoţesc şi vor avea dreptul să par-
 ticipe la cultul cel nou al lui Cristos.

 4) Catecumenii, întrucât viaţa Bisericii e apostolică, să înveţe, de asemenea, 
să colaboreze activ la evanghelizarea şi la zidirea Bisericii prin mărturia vieţii 
lor şi prin mărturisirea credinţei lor11.

20.  Durata timpului catecumenatului depinde de harul lui Dumnezeu, ca şi de dife-
 ritele împrejurări şi, în mod precis, de motivele care au dus la organizarea cate-
 cu menatului însuşi, de numărul cateheţilor, diaconilor şi preoţilor; de colabo-
  rarea fi e cărui catecumen; de mijloacele necesare pentru a ajunge la locul unde 
se face catecu menatul şi de posibilitatea de a fi  primiţi; de ajutorul acordat de 
comunitatea locală. Aşadar, nimic nu poate fi  hotărât „a priori”. Ca atare îi revine 
episcopului să stabilească timpul şi să reglementeze disciplina catecu mena tului. 
De asemenea, conferinţele epis copilor vor da dispoziţii mai pre cise în această 
privinţă, ţinând cont de condiţiile popoa relor şi ţărilor respec tive12.

C. Timpul purifi cării şi al iluminării

21.  Timpul purifi cării şi al iluminării catecumenilor coincide în mod normal cu 
Postul Mare, deoarece Postul Mare atât în liturgie cât şi în cateheza litur gică, 
prin amintirea sau pregătirea Botezului şi prin pocăinţă13, reînnoieşte împreună 
cu catecu menii întreaga comunitate a credincioşilor şi o pregăteşte pentru cele-
 brarea misterului pascal în care sunt integraţi prin sacramentele iniţierii14.

22.  Cu a doua treaptă a iniţierii începe timpul purifi cării şi al iluminării, destinat 
unei pregătiri mai intense a spiritului şi a inimii. În această treaptă, Biserica face 

11 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul cu privire la activitatea misionară a Bisericii 
Ad gentes, nr. 14.

12 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia despre sfânta liturgie Sacrosanctum con-
cilium, nr. 64.

13 CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia despre sfânta liturgie Sacrosanctum con-
cilium, nr. 109.

14 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul cu privire la activitatea misionară a Bisericii 
Ad gentes, nr. 14.
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„ale gerea” sau selectarea şi admiterea catecumenilor, care, având dispoziţiile 
recerute sunt apţi să primească sacramentele iniţierii la următoarea cele brare. 
Se numeşte „alegere”, deoarece admiterea făcută de Biserică, se înteme iază pe 
alegerea făcută de Dumnezeu, în numele căruia acţionează Biserica; se numeşte, 
de asemenea, „în scrierea numelui” deoarece candidaţilor, ca ga ranţie a 
fi deli tăţii lor, le sunt înscrise numele în registrul celor aleşi.

23.  Înainte de celebrarea „alegerii”, se cere de la catecumeni convertirea minţii şi 
a modului de viaţă, o sufi cientă cunoaştere a învăţăturii creştine, un simţ viu 
al cre dinţei şi al iubirii; se cere, de asemenea, o examinare a idoneităţii lor. În 
timpul celebrării ritului se fac cunoscute public în faţa comunităţii decla raţia 
hotărârii lor şi decizia episcopului sau a delegatului acestuia. De aici re zultă 
clar că alegerea, fă cută cu atâta solemnitate, este pivotul întregului catecu menat.

24.  Din ziua „alegerii” şi admiterii lor, catecumenii se numesc „aleşi”. Se numesc, 
de asemenea, „concurenţi” (competentes), deoarece aspiră şi aleargă împreună 
pen tru a primi sacramentele lui Cristos şi darul Duhului Sfânt. Se mai numesc 
şi „ilumi nanzi” deoarece însuşi Botezul este numit „iluminare”, iar prin el 
neo fi ţii sunt inun daţi de lumina credinţei. Actualmente se pot folosi şi alte ex-
presii care, în funcţie de diversitatea locurilor şi a culturilor, sunt mai conforme 
înţe legerii comune şi naturii limbilor.

25.  În acest timp se face o pregătire spirituală mai intensă, care are mai mult 
un caracter de refl ecţie spirituală decât de cateheză, şi este orientată spre 
purifi  carea inimii şi a minţii prin revizuirea propriei vieţi şi prin pocăinţă, 
şi spre iluminare prin tr-o mai profundă cunoaştere a lui Cristos mântuitorul. 
Acest lucru se realizează prin diferite rituri, în special prin scrutine şi 
consemnări (traditiones).

 1) „Scrutinele”, care se celebrează solemn în zi de duminică, vizează dublul scop 
amintit mai sus, adică acela de a scoate la lumină ceea ce este slab, bol  nav, greşit 
în inima celor aleşi pentru a fi  vindecat şi ceea ce este bun, sănătos, sfânt, spre 
a fi  întărit. Scrutinele au drept scop să elibereze de păcat şi de diavol şi să reverse 
forţa lui Cristos care este calea, adevărul şi viaţa celor aleşi.

 2) „Consemnările” (traditiones), prin care Biserica încredinţează celor aleşi 
străvechile formule ale credinţei şi rugăciunii, adică Simbolul (Crezul) şi Rugă-
 ciunea domnească (Tatăl nostru), îşi propun iluminarea lor. În Simbol, în care 
sunt amintite faptele minunate pe care Dumnezeu le-a săvârşit pentru mân tuirea 
oamenilor, ochii lor sunt inundaţi de credinţă şi de bucurie. În Rugăciunea dom-
nească cei aleşi cunosc mai profund noul spirit fi lial cu care, în special la cele-
brarea euharistică, i se vor adresa lui Dumnezeu numindu-l Tată.
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26.  Ca pregătire proximă pentru primirea sacramentelor:
 1. Cei aleşi să fi e invitaţi ca, în Sâmbăta Sfântă, să întrerupă pe cât posibil ocu-

paţiile obişnuite şi să-şi consacre timpul rugăciunii şi reculegerii sufl e teşti 
şi, în limita posibilităţilor, să postească15.

 2. În aceeaşi zi, în Sâmbăta Sfântă, dacă are loc o întrunire a celor aleşi, se pot 
săvârşi anumite rituri ca pregătire proximă, ca de exemplu: reconsemnarea 
(redditio) Simbolului, ritul „Effata”, alegerea numelui creştin şi, eventual, un gerea 
cu untde lemnul catecumenilor.

D. Sacramentele iniţierii

27.  Aceste sacramente, adică Botezul, Mirul şi Euharistia, constituie ultima etapă 
în care cei aleşi, obţinând iertarea păcatelor, sunt primiţi în sânul poporului lui 
Dum  nezeu, devin fi i adoptivi ai lui Dumnezeu, sunt introduşi de Duhul Sfânt 
în plinătatea promisă a timpurilor, mai mult, se bucură anticipat de împă răţia 
lui Dumnezeu la sacri  fi ciul şi ospăţul euharistic.

a) Celebrarea Botezului adulţilor

28.  Celebrarea Botezului, al cărui punct culminant este spălarea cu apă însoţită de 
invocarea Preasfi ntei Treimi, este pregătită prin binecuvântarea apei şi mărtu-
 ri sirea de credinţă, care sunt strâns legate de ritul apei.

29.  Într-adevăr, în binecuvântarea apei sunt amintite misterul pascal, care este 
dăruit, şi ale gerea apei pentru a-l înfăptui sacramental şi este invocată 
Preasfânta Treime; astfel, apa primeşte o semnifi caţie religioasă şi este 
manifestată în faţa tuturor taina divină care a început.

30.  În riturile lepădării şi mărturisirii de credinţă cei care se botează exprimă 
cu credinţă conştientă acelaşi mister pascal care a fost amintit în binecuvân-
tarea apei şi care va fi  proclamat apoi pe scurt de către celebrant prin cuvintele 
Botezului. Adulţii nu se mântuiesc dacă nu vor să primească întru credinţă darul 
lui Dumnezeu, apro piindu-se de el în mod spontan. Credinţa, al cărei sacrament 
îl primesc, nu aparţine numai Bisericii, ci şi lor personal şi se aşteaptă să aducă 
roade în ei. Când primesc Botezul, nu primesc doar în mod pasiv sacra mentul, 
ci încheie din proprie voinţă un legământ cu Cristos, renunţând la erori şi ali-
pindu-se sincer de Dumnezeu.

15 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia despre sfânta liturgie Sacrosanctum con-
cilium, nr. 110.
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31.  După ce au mărturisit apoi cu credinţă vie misterul pascal al lui Cristos, se apropie 
şi primesc acel mister exprimat prin spălarea cu apă. Apoi, după ce au mărtu-
 risit credinţa în Preasfânta Treime, aceeaşi Treime invocată de celebrant acţio-
nează numărându-i pe cei aleşi printre fi ii adoptivi şi introducându-i în sânul 
poporului său.

32.  De aceea, în celebrarea Botezului spălarea cu apă, care semnifi că participarea 
mistică la moartea şi învierea lui Cristos, prin care credincioşii mor în numele 
său pentru păcat şi învie la viaţa veşnică, să apară în toată importanţa sa. Prin 
urmare, să se aleagă fi e ritul scufundării, fi e ritul turnării, acela care este mai 
potrivit pentru fi ecare caz, pentru ca, în funcţie de diferitele tradiţii şi împreju-
 rări, să facă să se înţe leagă mai bine că spălarea nu este un simplu rit de purifi -
 care, ci este sacramentul unirii cu Cristos.

33.  Ungerea cu crismă după Botez semnifi că preoţia regală a celor botezaţi şi pri-
  mirea lor în poporul lui Dumnezeu. Haina albă e simbolul noii lor demnităţi. 
Lu mâ    narea aprinsă arată chemarea lor de a trăi aşa cum se cuvine unor fi i ai 
luminii.

b) Celebrarea miruirii adulţilor

34.  Potrivit practicii foarte vechi păstrată în Liturgia romană, dacă nu există mo-
   tive majore contrare, un adult nu este botezat fără să primească Mirul imediat 
după Botez (cf. nr. 44). Această legătură arată unitatea misterului pascal, ra  -
portul strâns între trimiterea Fiului şi revărsarea Duhului Sfânt şi unitatea sacra-
  men telor prin care Fiul şi Duhul Sfânt vin să locuiască împreună cu Tatăl în 
cei botezaţi.

35.  Prin urmare, după riturile complementare ale Botezului, omiţându-se ungerea 
de după Botez (nr. 224), se administrează Mirul.

c) Prima participare a neofi ţilor la Euharistie

36.  Apoi se celebrează Euharistia, la care neofi ţii, în această zi, iau parte pentru 
prima dată, cu drepturi depline, şi prin care duc la bun sfârşit iniţierea lor. În 
cursul ei, neofi ţii promovaţi la demnitatea preoţiei regale, iau parte activă la 
rugăciunea credincioşilor şi, pe cât posibil, la prezentarea darurilor la altar; 
împreună cu întreaga comunitate devin părtaşi la aducerea jertfei şi reconsem-
 nează „Tatăl nostru”, rugă ciune prin care exprimă spiritul de fi i adoptivi, primit 

RITUALUL INIŢIERII CREŞTINE A ADULŢILOR 29



în Botez. În sfârşit, împărtă şindu-se cu trupul jertfi t şi cu sângele vărsat, conso-
li dează darurile primite şi se bucură anticipat de darurile veşnice.

E. Timpul „mistagogiei”

37.  După această ultimă treaptă, comunitatea împreună cu neofi ţii îşi continuă drumul 
în meditarea evangheliei, în participarea la Euharistie şi în practicarea cari tăţii, 
intrând tot mai mult în profunzimea misterului pascal şi punându-l tot mai mult 
în practica vieţii. Acesta e ultimul timp al iniţierii, adică timpul „mistagogiei” 
neofi ţilor.

38.  Într-adevăr, prin noutatea catehezei şi mai ales prin experienţa sacramen telor 
primite, se dobândeşte o mai deplină şi mai rodnică înţelegere a „misterelor”. 
Neo fi ţii au fost reînnoiţi lăuntric, au experimentat mai profund cuvântul cel 
bun al lui Dumnezeu, au intrat în comuniune cu Duhul Sfânt şi au descoperit 
cât de bun este Domnul. Din această experienţă, proprie creştinului şi consoli-
 dată de practica vieţii, ei îşi însuşesc un nou sens al credinţei, al Bisericii şi 
al lumii.

39.  Noua şi frecventa participare la sacramente, dacă pe de o parte luminează înţe-
   legerea Sfi ntelor Scripturi, pe de altă parte favorizează cunoaşterea oamenilor 
şi expe  rienţa vieţii comunitare, astfel încât pentru neofi ţi raporturile cu ceilalţi 
credin  cioşi devin tot mai uşoare şi mai folositoare. De aceea, timpul mistagogiei 
are o impor  tanţă foarte mare şi permite neofi ţilor, ajutaţi de naşi, să stabilească 
raporturi mai strânse cu credincioşii şi le oferă o nouă viziune asupra realităţii 
şi un impuls la o viaţă nouă.

40.  Deoarece caracterul şi efi cacitatea acestui timp derivă din această experienţă 
personală şi nouă a vieţii sacramentale şi comunitare, momentul cel mai semni-
 fi cativ al „mistagogiei” îl constituie aşa-zisele „Liturghii pentru neofi ţi” sau 
Liturghii ale duminicilor Paştelui, deoarece în acestea, în afară de comunitatea 
întrunită şi de parti ciparea la mistere, neofi ţii găsesc, în special în anul „A” al 
Lecționarului, lecturi foarte potrivite pentru ei. De aceea la aceste Liturghii tre-
buie invitată toată comunitatea lo cală împreună cu neofi ţii şi cu naşii lor. Cât 
priveşte textele acestor Liturghii, ele pot fi  folosite chiar şi atunci când ini ţierea 
se celebrează în afara timpului obişnuit.
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II. SLUJIRI ŞI FUNCŢII

41.  În afară de ceea ce s-a spus în introducerea generală (nr. 7), poporul lui Dum-
   nezeu, reprezentat de Biserica locală, trebuie să fi e permanent convins şi tre buie 
să pro beze concret că iniţierea adulţilor e datoria sa şi că îi angajează pe toţi 
cei bote zaţi16.

 Răspunzând vocaţiei sale la apostolat, să arate întotdeauna, aşadar, cea mai 
mare disponibilitate în a-i ajuta pe cei care îl caută pe Cristos. Dar şi în diferi-
 tele împrejurări ale vieţii zilnice, ca şi în apostolat, fi ecărui ucenic al lui Cristos 
îi revine obligaţia de a răspândi credinţa, în funcţie de posibilităţile sale17. Aşa-
dar, trebuie să-i ajute pe candidaţi şi pe catecumeni pe tot parcursul iniţierii, 
de la precatecumenat la catecumenat şi în timpul mistagogiei. În special:

 1) În timpul evanghelizării şi al precatecumenatului credincioşii să-şi amin-
tească de faptul că apostolatul Bisericii şi al tuturor membrilor săi urmăreşte, în 
primul rând, să facă cunoscut lumii prin cuvinte şi prin fapte mesajul lui Cristos 
şi să comunice harul său18. De aceea, să fi e gata să facă dovada spiri tului comu-
nitar al creştinilor, să-i primească pe candidaţi în familiile lor, să favorizeze întâl-
nirile private şi chiar în unele grupuri particulare ale comunităţii.

 2) Când se consideră potrivit, să binevoiască a lua parte la celebrările catecu-
me  natului şi să ia parte activă la răspunsuri, la rugăciuni, la cântare şi la acla-
maţii.

 3) În ziua alegerii, fi ind vorba de creşterea întregii comunităţi, să aibă grijă să 
dea precum se cuvine mărturia lor justă şi prudentă cu privire la catecumeni.

 4) În Postul Mare, adică în timpul purifi cării şi al iluminării, să participe cu 
sâr guinţă la riturile scrutinelor şi ale consemnărilor şi să ofere catecumenilor 
exemplul reînnoirii lor în spirit de pocăinţă, de credinţă şi de iubire. În vigilia 
pascală să acorde mare importanţă reînnoirii promisiunilor de la Botez.

 5) În timpul mistagogiei să participe la Liturghiile pentru neofi ţi, să-i înconjoare 
cu dragostea lor şi să-i ajute să simtă din ce în ce mai mult bucuria de a 
aparţine comunităţii celor botezaţi.

16 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul cu privire la activitatea misionară a Bisericii 
Ad gentes, nr. 14.

17 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gen-
tium, nr. 17.

18 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul despre apostolatul laicilor Apostolicam 
actuositatem, nr. 6.
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42.  Candidatul care cere să fi e admis în numărul catecumenilor este însoţit de un 
garant, adică de un bărbat sau de o femeie care l-a cunoscut, l-a ajutat şi care 
dă măr turie cu privire la moravurile, credinţa şi intenţia lui. Se poate întâmpla 
ca acela care este garant în timpul purifi cării, al iluminării şi al mistagogiei să 
nu poată îndeplini funcţia de naş; în acest caz va fi  înlocuit de o altă persoană.

43.  Naşul19, ales de catecumen datorită exemplului, calităţilor şi prieteniei sale, 
delegat de comunitatea creştină locală şi aprobat de preot, îl însoţeşte pe can-
 didat în ziua alegerii, la celebrarea sacramentelor şi în timpul mistagogiei. E 
de datoria lui să-i arate catecumenului printr-o familiaritate prietenoasă prac-
 tica evangheliei în viaţa individuală şi socială, să-l ajute în îndoielile şi neli-
 niştile sale, să-i dea mărturie şi să se ocupe de dezvoltarea vieţii sale baptismale. 
Ales deja înaintea „alegerii” candi datului, el îşi exercită public funcţia sa din 
ziua „alegerii” când dă mărturie în faţa comunităţii cu privire la catecumen; 
ofi ciul său îşi păstrează toată importanţa şi atunci când neofi tul, după ce a 
primit sacramentele, are încă nevoie de ajutor şi de sprijin pentru a rămâne 
fi del promi siunilor făcute la Botez.

44.  E de datoria episcopului20 să stabilească, să reglementeze şi să favorizeze per-
 sonal sau printr-un delegat pregătirea pastorală a catecumenilor şi să-i admită 
pe candidaţi la alegere şi la sacramente. E de dorit ca, atunci când este posibil, 
să prezi deze el liturgia cvadragesimală, să celebreze el însuşi ritul alegerii, iar 
în vigilia pas cală să confere sacramentele iniţierii. În sfârşit, în grija sa pasto-
 rală, să încredinţeze celebrarea exorcismelor minore unor cateheţi cu adevărat 
demni şi pregătiţi cum se cuvine21.

45.  Este de datoria preoţilor, în afară de serviciul obişnuit pe care îl împlinesc în 
orice celebrare a Botezului, a Mirului şi a Euharistiei22, să se dedice îngrijirii 
pasto rale şi personale a catecumenilor23, ocupându-se mai presus de toate de 
cei care par nehotărâţi şi descurajaţi; să-i catehizeze cu ajutorul diaconilor şi 
al cateheţilor; să aprobe alegerea naşilor, să-i asculte şi să-i ajute cu bunăvoinţă; 
în sfârşit, să pregă tească cu grijă desfăşurarea perfectă a riturilor pe tot parcursul 
iniţierii făcând adap tările potrivite (cf. nr. 67).

19 Cf. Norme generale introductive, nr. 8.
20 Cf. Norme generale introductive, nr. 12.
21 În acest caz se abrogă can. 1153 din CDC.
22 Cf. Norme generale introductive, nr.13-15.
23 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul cu privire la slujirea şi viaţa preoţilor Presby-

terorum ordinis, nr. 6.
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46.  Preotul care botează un adult sau un copil la vârsta catehizării să administreze, 
dacă lipseşte episcopul, şi Mirul, afară de cazul că acest sacrament trebuie admi-
   nistrat în alt timp (cf. nr. 56)24.

 Când candidaţii sunt mulţi, cel care conferă Mirul poate să-şi asocieze în admi-
  nistrarea sacramentului alţi preoţi.

 E necesar ca aceşti preoţi:
 a) să aibă în dieceză o funcţie sau un ofi ciu special, adică să fi e vicari gene rali 

sau vicari sau delegaţi episcopali, sau vicari districtuali ori regionali, sau să 
aibă delegaţie de la ordinarius, sau să fi e din ofi ciu echivalaţi acestora;

 b) sau să fi e parohi ai locului unde se conferă Mirul, sau parohi ai locului că ruia 
îi aparţin candidaţii la Mir, sau preoţi care s-au angajat în mod deosebit la 
pregătirea catehetică a candidaţilor la Mir25.

47.  Diaconii, dacă sunt, trebuie să fi e disponibili în a ajuta.

 Conferinţa episcopală, dacă va fi  considerat că e oportună instituirea diacona-
 tului permanent, va avea grijă să fi e un număr sufi cient de diaconi pentru ca 
treptele, timpii şi riturile catecumenatului să se poată desfăşura în toate locurile, 
potrivit cerin ţelor pastorale26.

48.  Cateheţii contribuie foarte mult la progresul catecumenilor şi la creşterea comu-
 nităţii; de aceea să ia parte activă la rituri, ori de câte ori este posibil. Învăţând, 
să aibă grijă ca învăţătura lor să fi e pătrunsă de spirit evanghelic, în confor-
mi tate cu simbolismul liturgic şi cu cursul anului, să fi e adaptată catecumenilor 
şi, pe cât posibil, îmbogăţită cu tradiţii locale. În plus, cu aprobarea episcopului, 
pot săvârşi exorcismele minore (cf. nr. 44) şi binecuvântările27 menţionate în 
ritual la nr. 113-124.

24 Cf. Ritualul Mirului, Norme introductive, nr. 7 b.
25 Cf. Ritualul Mirului, Norme introductive, nr. 8.
26 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gen-

tium, nr. 26; IDEM, Decretul cu privire la activitatea misionară a Bisericii Ad gentes, nr. 16.
27 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia despre sfânta liturgie Sacrosanctum con-

cilium, nr. 79.
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III. TIMPUL ŞI LOCUL INIŢIERII

49.  În mod obişnuit, păstorii să orânduiască în aşa fel Ritualul iniţierii încât sacra-
    mentele să fi e celebrate în vigilia pascală, iar alegerea să se facă în prima dumi-
nică a Postului Mare. Celelalte rituri să se facă ţinându-se cont de cele dispuse 
mai sus (nr. 6-8. 14-40). Totuşi, din motive pastorale întemeiate, desfă-
şurarea întregului ri tual poate fi  dispusă altfel, după cum se va preciza mai 
bine în conti nuare (nr. 58-62).

A. Timpul legitim sau obişnuit

50.  În ceea ce priveşte timpul celebrării ritului admiterii la catecumenat, să se ţină 
cont de cele ce urmează:

 1. Să nu fi e prematur; să se aştepte până când candidaţii, în funcţie de dispozi-
 ţiile şi condiţiile lor particulare, vor fi  avut timp să ajungă la o credinţă inci-
 pientă şi să manifeste primele semne ale convertirii (cf. mai sus nr. 20).

 2. Acolo unde candidaţii în mod obişnuit sunt foarte mulţi, să se aştepte până se 
formează un grup sufi cient de mare pentru cateheză şi pentru riturile litur gice.

 3. Să se stabilească în cursul anului două sau, dacă este necesar, trei zile sau 
tim puri mai potrivite pentru celebrarea ritului.

51.  Ritul „alegerii” sau al „înscrierii numelui” să se celebreze în mod obişnuit în 
prima duminică a Postului Mare. Dacă e cazul, poate fi  puţin anticipat sau cele-
  brat chiar în cursul săptămânii.

52.  „Scrutinele” să se ţină în duminicile a III-a, a IV-a şi a V-a ale Postului Mare; 
dacă e necesar în alte duminici ale aceluiaşi Post Mare sau chiar în zilele mai 
potri vite din cursul săptămânii.

 Trebuie să se celebreze trei „scrutine”, dar pentru piedici grave, episcopul poate 
dispensa de unul sau, în împrejurări excepţionale, chiar de două dintre ele. Dacă 
din lipsă de timp se anticipă alegerea, să se anticipe şi primul scru tin; însă, 
în acest caz, „timpul purifi cării şi al iluminării” să nu depăşească opt săptămâni.

53.  Din timpurile cele mai vechi „consemnările”, care se fac după scrutine, apar-
  ţin însuşi timpului purifi cării şi iluminării; de aceea, să se celebreze în cursul 
săptă   mânii. Simbolul este consemnat în săptămâna de după primul scrutin; 
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Rugă ciunea domnească după al treilea. Totuşi, din motive pastorale, pentru 
a îmbo găţi liturgia din timpul catecumenatului, „consemnările” se pot trans-
fera şi celebra în timpul cate cumenatului ca „rit de trecere” sau de tranziţie 
(cf. nr. 125-126).

54.  În Sâmbăta Sfântă, când cei aleşi, abţinându-se de la muncă (cf. nr. 26), se de -
dică meditaţiei, se pot împlini diferite rituri pentru pregătirea proximă: recon-
sem  narea (redditio) Simbolului, ritul „Effata”, alegerea numelui creştin, ba 
chiar şi ungerea cu untdelemnul catecumenilor (cf. nr. 193-207).

55.  Sacramentele iniţierii adulţilor să se celebreze în vigilia pascală (cf. nr. 8 şi 49). 
În cazul în care catecumenii sunt foarte mulţi, cea mai mare parte a lor este ad  -
misă la sacramente chiar în această noapte, ceilalţi pot fi  amânaţi pentru zilele 
din octava Paştelui, conferindu-li-se sacramentele în bisericile princi pale sau 
chiar şi în alte locuri de cult secundare. În acest caz să se folosească sau Litur-
 ghia proprie zilei sau Liturghia rituală pentru iniţierea creştină, folo sindu-se 
lecturile din vigilia pas cală.

56.  În unele cazuri conferirea Mirului se poate amâna până spre sfârşitul timpului 
mistagogic, de pildă să se dea în duminica Rusaliilor (cf. nr. 237).

57.  În toate şi în fi ecare dintre duminicile care urmează după prima duminică a 
Paş  telui să se celebreze aşa-zisele „Liturghii pentru neofi ţi” la care sunt 
invitaţi călduros împreună cu întreaga comunitate noii botezaţi împreună cu 
naşii lor (cf. nr. 40).

B. În afara timpului obişnuit

58.  Deşi ritul iniţierii în mod obişnuit trebuie orânduit în aşa fel încât sacramen-
tele să se celebreze în vigilia pascală, totuşi, în împrejurări speciale şi pentru 
motive pastorale, este permis să se celebreze în afara Postului Mare riturile 
ale gerii şi cele din timpul purifi cării şi iluminării şi să se celebreze sacramentele 
în afara vigiliei pas cale sau a zilei de Paşti. Chiar în împrejurări obişnuite, 
dar numai pentru motive pas torale grave, de exemplu, când candidaţii la botez 
sunt în număr mare, este permis să se aleagă, în afara perioadei iniţierii care 
se desfă şoară în mod obişnuit în Postul Mare, un alt timp, în mod special timpul 
pascal, pentru a celebra sacramentele ini ţierii. În aceste cazuri, schimbându-se 
momen tele de inserare în anul liturgic, struc tura întregului rit, cu intervalele 
respective, să rămână aceeaşi. Adaptările să se facă după cum este indicat în 
continuare.
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59.  Sacramentele iniţierii să se celebreze, pe cât este posibil, în zi de duminică, 
folo sin  du-se, după caz, sau Liturghia duminicii sau Liturghia rituală proprie 
(cf. nr. 55).

60.  Ritul admiterii la catecumenat să aibă loc la timpul stabilit după cum s-a spus 
la nr. 50.

61.  „Alegerea” să se celebreze cu aproximativ şase săptămâni înainte de primirea 
sacramentelor iniţierii, în aşa fel încât să fi e timp sufi cient pentru scrutine şi 
pentru consemnări. Să se evite ca momentul celebrării alegerii să cadă într-o 
solemnitate a anului li turgic. Pentru celebrare să se folosească lecturile stabilite 
în Ritual. Formularul Litur ghiei va fi  cel al zilei sau cel al Liturghiei rituale.

62.  „Scrutinele” să nu se celebreze în solemnităţi, ci în zile de duminică sau chiar 
în cursul săptămânii, respectându-se intervalele obişnuite şi folosindu-se lectu-
 rile stabilite în Ritual. Formularul Liturghiei va fi  cel al zilei sau cel al Litur ghiei 
rituale (nr. 374 bis.).

C. Locurile iniţierii

63.  Riturile să se celebreze în locurile corespunzătoare, după cum este indicat în 
Ritual. Să se ţină cont de necesităţile speciale care se întâlnesc în locurile de 
cult secun dare ale regiunilor din misiuni.

IV. ADAPTĂRILE PE CARE LE POT FACE CONFERINŢELE EPISCOPALE

CARE SE FOLOSESC DE ACEST RITUAL ROMAN

64.  În afară de adaptările prevăzute în Normele generale introductive (nr. 30-33), 
Ritualul iniţierii adulţilor permite şi alte adaptări care trebuie stabilite de către 
confe rinţele episcopale.

65.  După aprecierea acestor conferinţe, se pot stabili următoare:
 1) Înainte de catecumenat se pot dispune, acolo unde se va considera oportun, 

modalităţi particulare pentru primirea simpatizanţilor (cf. nr. 12).
 2) Dacă într-un anumit loc sunt răspândite culte păgâne, se pot introduce în 

ritul pentru admiterea la catecumenat (nr. 79 şi 80) un prim exorcism şi o primă 
renunţare.
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 3) Se poate stabili ca gestul de însemnare a frunţii să se facă în faţa frunţii, dacă 
într-o anumită regiune atingerea nu pare să fi e decentă (nr. 83).

 4) În locurile în care, potrivit practicii religiilor necreştine, se pune imediat un 
nume nou-iniţiaţilor, se poate stabili ca noul nume să fi e pus candidaţilor în cadrul 
ritului admiterii la catecumenat (nr. 88).

 5) În conformitate cu obiceiurile locale, se pot adăuga în acelaşi rit, la nr. 89, 
rituri suplimentare pentru a semnifi ca primirea în comunitate.

 6) În timpul catecumenatului, în afară de riturile obişnuite (nr. 106-124), se pot 
introduce „rituri de trecere”, precum anticiparea „consemnărilor” (nr. 125-126), 
ritul „Effata”, proclamarea Simbolului şi chiar ungerea cu untdelemnul cate cu-
me nilor (nr. 127-129).

 7) Pot să stabilească omiterea ungerii catecumenilor (nr. 218) sau transferarea 
ei la riturile de pregătire imediată (nr. 206-207) sau introducerea ei în timpul 
catecumenatului ca „rit de trecere” (nr. 127-132).

 8) Pot preciza mai bine şi pot îmbogăţi formulele renunţării (cf. nr. 217 şi 80).

V. COMPETENŢELE EPISCOPULUI

66.  Episcopul, în dieceza sa, este competent:
 1) Să stabilească instituirea catecumenatului şi să dea norme corespunzătoare 

în funcţie de necesităţi (cf. nr. 44).
 2) Să stabilească, în funcţie de împrejurări, dacă şi când se poate celebra ritul ini-

ţierii în afara timpului obişnuit (cf. nr. 58).
 3) Să dispenseze, pentru piedici grave, de un scrutin şi chiar de două scrutine, 

în împrejurări extraordinare (cf. nr. 240).
 4) Să permită să se folosească în parte sau în întregime Ritualul prescurtat 

(cf. nr. 240).
 5) Să acorde cateheţilor cu adevărat vrednici şi pregătiţi cum se cuvine împu-

 ter  nicirea de a săvârşi exorcismele şi de a împărţi binecuvântările (cf. nr. 44 
şi 47).

 6) Să prezideze ritul „alegerii” şi să ratifi ce personal sau printr-un delegat ad mi-
 terea celor aleşi (cf. nr. 44).
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VI. ADAPTĂRILE CARE SUNT

DE COMPETENŢA SLUJITORULUI

67.  Celebrantul poate să uzeze pe deplin şi în mod inteligent de libertatea care îi 
este acordată fi e în Normele generale introductive, la nr. 34, fi e din când în 
când în rubricile Ritualului. În multe locuri nu este stabilit precis modul de 
a acţiona şi de a rosti rugăciunile sau au fost propuse două variante, pentru ca 
celebrantul să poată adapta ritul la condiţia candidaţilor şi a celor prezenţi, după 
cum îi dictează judecata sa pastorală prudentă. Cea mai mare libertate a fost 
lăsată în îndemnuri şi în intenţiile de rugăciune, care, în funcţie de împre jurări, 
pot fi  întotdeauna scurtate, schimbate sau îmbogăţite ca să corespundă situaţiei 
particulare fi e a candidaţilor (de exemplu dacă unul dintre ei a avut în familie 
un deces sau o bucurie), fi e a celor de faţă (de exemplu un deces sau o bucurie 
comună a parohiei sau a localităţii).

 De asemenea, însuşi celebrantul poate să adapteze textele, schimbând genul 
şi numărul, după cum cer diferitele împrejurări.



CAPITOLUL I

RITUL CATECUMENATULUI

ÎN DIFERITE TREPTE





TREAPTA ÎNTÂI: 
RITUL ADMITERII LA CATECUMENAT

68.  Ritul prin care cei care vor să devină creştini sunt primiţi în numărul catecu-
menilor se celebrează atunci când, primind prima vestire a Dumnezeului celui 
viu, au deja un început al credinţei în Cristos mântuitorul. Se presupune, prin 
urmare, o primă evanghelizare şi un început al convertirii şi al credinţei, simţul 
Bisericii şi întâlniri preliminare cu preotul şi cu unii membri ai comunităţii, 
ca şi o pregătire pentru acest rit liturgic.

69.  Înaintea admiterii candidaţilor la catecumenat, care se va ţine în zilele stabilite 
în cursul anului în funcţie de situaţia locală, să se aştepte atâta timp cât este opor-
tun şi necesar având în vedere diferitele situaţii pentru a se cerceta şi, dacă e 
necesar, pentru a se purifi ca motivele convertirii.

70.  E de dorit ca la celebrare să ia parte activă întreaga comunitate creştină sau o 
parte a ei formată din prieteni, rude, cateheţi şi preoţi.

71.  Să fi e, de asemenea, prezenţi „garanţii” care, după ce i-au însoţit pe cale pe can di-
 daţi, acum îi prezintă Bisericii.

72.  Ritul, care cuprinde primirea candidaţilor, liturgia cuvântului şi trimiterea lor, 
poate fi  urmat şi de celebrarea Euharistiei.

RITURILE INTRODUCTIVE

73.  Candidaţii împreună cu garanţii lor şi cu adunarea credincioşilor se întru nesc 
în afara bisericii, sau în pridvorul, sau la intrarea ei, sau chiar într-o parte din inte-
riorul bisericii adaptată acestui scop, sau, în sfârşit, în funcţie de împreju rări, 
într-un alt loc potrivit din afara bisericii. Spre acest loc se îndreaptă preotul sau 
dia conul, îmbrăcat cu albă sau cotă şi cu stolă sau chiar şi cu pluvialul de culoarea 
sărbă torii, în timp ce credincioşii, dacă se consideră oportun, cântă un psalm 
sau un cântec potrivit.
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Îndemnul de început
74.  Celebrantul îi primeşte cu amabilitate pe candidaţi. Apoi, adresându-li-se lor, 

garanţilor lor şi tuturor celor de faţă, exprimă bucuria şi mulţumirea Bisericii 
şi, dacă crede oportun, le aminteşte garanţilor şi prietenilor experienţa parti -
culară şi senti mentul religios cu care candidaţii, urmând itinerarul lor spiri tual, 
au ajuns la decizia de astăzi. În continuare îi invită pe garanţi şi pe candi daţi 
să se apropie. În timp ce aceştia se apropie şi iau loc în faţa preotului, dacă se 
consideră oportun, se cântă un cântec potrivit, de exemplu, Ps 62(63),1-9.

Dialogul cu candidaţii
75.  În primul rând celebrantul îi întreabă pe candidaţi, unul câte unul, care le este 

numele civil sau numele de familie, afară de cazul în care, dat fi ind numărul 
mic al candidaţilor, numele lor sunt deja cunoscute. Acest lucru se face în felul 
următor sau în alt mod asemănător:

V. Ce nume ai?
 Candidatul:

R. N.
 Răspund întotdeauna unul câte unul, chiar dacă, din cauza numărului mare 

al candi daţilor, întrebarea este pusă o singură dată de către celebrant. Dacă se 
preferă, cele brantul cheamă pe fi ecare pe nume, iar cei chemaţi răspund:

R. Prezent.
 Celelalte întrebări, dacă numărul candidaţilor este mare, pot fi  adresate tuturor 

îm preună.

 Celebrantul: 

V. Ce ceri de la Biserica lui Dumnezeu?
 Candidatul: 

R. Credinţa.
 Celebrantul: 

V. Ce îţi dă credinţa?
 Candidatul: 

R. Viaţa veşnică.
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 Celebrantul, interogându-l pe candidat cu privire la intenţiile sale, poate for mula 
în mod diferit întrebările sale şi poate admite răspunsuri libere; de exemplu, 
după prima întrebare: Ce ceri? Ce doreşti? De ce? se pot admite răspunsurile: 
Harul lui Cristos, sau Intrarea în Biserică, sau Viaţa veşnică, sau alte răspun-
suri de felul acesta, la care apoi celebrantul va adapta întrebările sale.

Prima adeziune

76.  Apoi celebrantul, adaptând întotdeauna când e nevoie cuvintele sale la răspun-
  surile primite, se adresează din nou candidaţilor cu aceste cuvinte sau cu altele 
asemă nătoare:  

V. Dumnezeu luminează pe orice om care vine în lume
şi îi arată prin lucrările creaţiei
perfecţiunile sale nevăzute,
pentru a-l învăţa să aducă mulţumiri Creatorului său. 
Vouă, aşadar, care aţi urmat lumina sa,
vi se deschide calea evangheliei
pentru ca, punând temeliile unei vieţi noi,
să-l recunoaşteţi pe Dumnezeul cel viu,
care într-adevăr adre sează oamenilor cuvântul său. 
Umblând în lumina lui Cristos,
să aveţi încre dere în înţelepciunea sa
şi astfel, încredinţându-i lui zi de zi viaţa voastră,
să puteţi crede în el din toată inima.
Aceasta este calea credinţei
pe care Cristos vă va fi  călăuză,
ca să puteţi ajunge la viaţa veşnică.
Sunteţi gata să păşiţi astăzi pe această cale,
sub călău zirea lui Cristos?

 Candidaţii: 

R. Da, sunt gata.
 Alte formule la alegere, mai adaptate la diferite împrejurări, la nr. 370.
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77.  Adresându-se apoi garanţilor şi tuturor credincioşilor, celebrantul îi întreabă 
cu aceste cuvinte sau cu alte cuvinte asemănătoare:

V. Voi, garanţilor,
care acum îi prezentaţi pe aceşti candidaţi la Botez,
şi voi toţi, fraţilor, care sunteţi de faţă,
sunteţi dispuşi să-i ajutaţi în căutarea lui Cristos
şi în angajarea lor în a-l urma?

 Toţi: 

R. Da, suntem dispuşi să-i ajutăm.
                                                                                       

Exorcismul şi renunţarea la practicile de cult păgâne

[78.]  În locurile unde sunt răspândite practici de cult care tind să vene reze forţele 
spiritelor sau să cheme umbrele morţilor sau să obţină avantaje prin magie, 
se pot introduce, în totalitate sau parţial, după aprecierea conferin  ţelor 
episcopale, un prim exorcism şi o primă renunţare. În acest caz, se vor lăsa 
afară numerele 76 şi 77.

[79.]  După un îndemn foarte scurt şi adaptat, celebrantul sufl ă uşor spre faţa fi ecărui 
candidat, spunând:

V. Îndepărtează, Doamne, cu sufl area gurii tale
duhurile rele:
porunceşte ca ele să plece,
pentru că împărăţia ta este aproape. 

 Dacă însă sufl area, chiar uşoară, nu pare potrivită, să se omită; celebrantul să 
recite formula de mai sus ţinând mâna dreaptă ridicată spre candidaţi sau în 
alt mod adap tat obiceiurilor locului, sau chiar fără a face vreun gest. Dacă 
numărul candi daţilor e foarte mare, celebrantul recită formula o singură dată, 
omiţând sufl area.

RITUALUL INIŢIERII CREŞTINE A ADULŢILOR44



[80.]  Dacă însă conferinţa episcopală va considera că este oportun ca deja din acest mo-
ment candidaţii să renunţe deschis la practicile de cult ale unei religii necreştine 
sau la chemarea spiritelor sau la magie, va trebui să pregătească o formulă de 
inte rogare sau de renunţare, adaptată împrejurărilor locurilor care să conţină 
aceste cuvinte sau altele asemănătoare (având grijă ca tot ceea ce se spune să 
nu-i ofenseze pe adepţii reli giilor necreştine):

V. Preaiubiţi candidaţi,
deoarece prin chemarea şi harul lui Dumnezeu
sunteţi hotărâţi să-l cinstiţi
şi să-l adoraţi numai pe el şi pe Cristos
şi numai lui să-i slujiţi,
acesta este momentul în care să renunţaţi public
la acele forţe care se împotrivesc lui Dumnezeu
şi la acele practici de cult
cu care nu este cinstit Dumnezeul cel adevărat.
Aşadar, să nu se întâmple niciodată
să-l părăsiţi pe Dumnezeu şi pe Cristos
şi să slujiţi altor puteri.

 Candidaţii: 

R. Nu se va întâmpla niciodată.

 Celebrantul: 

V. Să nu se întâmple niciodată să cinstiţi pe N. şi N.
 Candidaţii: 

R. Nu se va întâmpla niciodată.

 Aşa se va proceda pentru fi ecare cult la care trebuie renunţat.

 Altă formulă la alegere la nr. 371.
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[81.]  Apoi celebrantul, adresându-se garanţilor şi tuturor credincioşilor, îi întreabă 
cu aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare:

V. Voi, garanţilor, 
 care acum ni-i prezentaţi pe aceşti candidaţi la Botez 
 şi voi toţi, fraţilor, aici prezenţi, 
 care i-aţi auzit, 
 daţi mărturie că ei l-au ales pe Cristos ca Domn 
 şi că vor să-i slujească numai lui?
 Toţi: 

R. Da, dăm mărturie.
 Celebrantul: 

V. Sunteţi dispuşi să-i ajutaţi în căutarea lui Cristos
 şi în angajamentul de a-l urma?
 Toţi: 

R. Da, suntem dispuşi.
                                                                                       

82.  Celebrantul, cu mâinile împreunate, spune:

V. Părinte preaîndurător, 
îţi mulţumim pentru aceşti slujitori ai tăi 
pentru că te-au căutat deja pe tine, 
urmând multele şi insistentele invitaţii ale iubirii tale 
şi au răspuns în faţa noastră la chemarea ta. 
De aceea, Doamne,
noi toţi te lăudăm şi te binecuvântăm.

 Toţi: 

R. Doamne, noi te lăudăm şi te binecuvântăm.
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Însemnarea frunţii şi a simţurilor

83.  Apoi celebrantul îi invită pe candidaţi (dacă sunt puţini) şi pe garanţii lor cu 
aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare:

V. Acum, aşadar, preaiubiţi candidaţi,
 apropiaţi-vă împreună cu garanţii voştri
 pentru a primi semnul noii voastre condiţii.
 Candidaţii, unul după altul, împreună cu garanţii lor, se apropie de celebrant. 

Acesta trasează cu degetul gros o cruce pe fruntea fi ecăruia (sau în faţa frunţii 
dacă, din motive speciale, conferinţa episcopală consideră că atingerea nu 
este potrivită), spunând:

V. N., primeşte semnul crucii pe frunte: 
 însuşi Cristos te întăreşte 
 cu semnul iubirii sale (sau: biruinţei sale).
 Învaţă acum să-l cunoşti şi să-l urmezi.

 După ce i-a însemnat celebrantul pe catecumeni, acelaşi lucru îl fac cateheţii 
şi chiar garanţii, dacă se consideră oportun, afară de cazul că trebuie să facă 
acest lucru mai târziu, după cum e prevăzut la nr. 85.

                                                                                       

[84.]  Dacă numărul candidaţilor este destul de mare, celebrantul li se adresează cu 
aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare:

V. Preaiubiţi candidaţi,
 prin consimţământul vostru
 (dacă mai înainte s-a făcut renun  ţarea:
 şi renunţând la falsele credinţe)
 aţi recunoscut că viaţa şi speranţa noastră este Cristos; 
 acum, fi indcă puteţi deveni catecumeni,
 eu, şi împreună cu mine cateheţii şi garanţii voştri,
 vă voi însemna cu semnul crucii lui Cristos.
 Întreaga comunitate vă va înconjura cu dragostea sa
 şi vă va sprijini cu ajutorul său.
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 Celebrantul trasează semnul crucii o singură dată asupra tuturor, în timp ce cate-
heţii şi garanţii fac acelaşi lucru asupra fi ecăruia dintre ei, spunând:

V. Primiţi semnul crucii pe frunte: 
 însuşi Cristos vă întăreşte 
 cu semnul iubirii sale (sau: biruinţei sale).
 Învăţaţi acum să-l cunoaşteţi şi să-l urmaţi pe el.
                                                                                       

85.  Apoi este trasat semnul crucii asupra organelor senzoriale (totuşi, după aprecierea 
cele   bran tului, acest rit poate fi  omis parţial sau total).

 Semnul crucii este făcut de cateheţi sau de garanţi (dacă împrejurări speciale 
o cer, poate fi  făcut şi de mai mulţi preoţi sau diaconi). Totuşi, formula este rostită 
întotdeauna de celebrant care spune:

 În timp ce sunt însemnate urechile:

V. Primiţi semnul crucii pe urechi,
 ca să ascultaţi glasul Domnului.

 În timp ce sunt însemnaţi ochii:

V. Primiţi semnul crucii pe ochi,
 ca să vedeţi strălucirea feţei lui Dumnezeu.

 În timp ce este însemnată gura:

V. Primiţi semnul crucii pe gură,
 ca să răspundeţi la cuvântul lui Dumnezeu.
 În timp ce este însemnat pieptul:

V. Primiţi semnul crucii pe piept, 
 pentru ca Cristos să locuiască prin credinţă
 în inimile voastre.
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 În timp ce este însemnat spatele:

V. Primiţi semnul crucii pe spate, 
 ca să purtaţi jugul plăcut al lui Cristos.
 Apoi celebrantul îi însemnează singur pe toţi catecumenii deodată, trasând 

semnul crucii aspra lor, fără a-i atinge, în timp ce spune:

V. Vă însemnez pe toţi, 
 în numele Tatălui, şi al Fiului,  şi al Sfântului Duh, 
 ca să aveţi viaţă în vecii vecilor.
 Candidaţii: 

R. Amin.
 Ritul însemnării cu crucea, în special când numărul catecumenilor este mic, 

îl poate face celebrantul asupra lor unul câte unul, rostind formulele la sin-
gular.

86.  Ori de câte ori se face semnul crucii (nr. 83. 84. 85) se poate încheia, dacă se 
consideră oportun, cu o aclamaţie de preamărire a lui Cristos, de exemplu: 

V. Mărire ţie, Doamne.
87.  Apoi celebrantul spune:

V. Să ne rugăm.

 Părinte preaîndurător,
 ascultă rugăciunile noastre 
 şi ocroteşte-i pe aceşti catecumeni N. şi N., 
 pe care i-am însemnat 
 întipărindu-le crucea Domnului; 
 ocroteşte-i cu puterea ei, 
 pentru ca preamărindu-te pe tine
 şi împlinind poruncile tale, 
 să merite să ajungă la slava naşterii celei noi.
 Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.

RITUL CATECUMENATULUI ÎN DIFERITE TREPTE 49



 Sau altă rugăciune la alegere:

V. Să ne rugăm.

 Dumnezeule atotputernic, 
 care prin crucea şi învierea Fiului tău 
 ai dat viaţă poporului tău, 
 fă, te rugăm, ca aceşti slujitori ai tăi 
 pe care i-am însemnat cu crucea, 
 mergând pe urmele lui Cristos, 
 să scoată din ea putere de mântuire 
 şi prin exemplul vieţii lor
 să dea mărturie pentru ea.
 Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.
                                                                                       

Impunerea noului nume

[88.]  Dacă undeva sunt practicate religii necreştine care impun de la început un nume 
nou iniţiaţilor, conferinţa episcopală poate stabili ca deja în acest moment să 
fi e impus un nume nou, fi e creştin, fi e aparţinând culturii locale, trecându-se 
peste ceea ce prescrie can. 761 CDC, cu condiţia să aibă o semnifi caţie creştină 
(în acest caz se vor omite la timpul cuvenit nr. 203-205).

 Celebrantul: 

V. N., de acum te vei numi şi N.

 Catecumenul: 

R. Amin (sau un alt cuvânt potrivit).

 În unele cazuri va fi  sufi cient să se explice semnifi caţia creştină a numelui primit 
deja de la părinţi.
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Rituri auxiliare

89.  Dacă există obiceiuri care par potrivite să indice acceptarea în comunitate, 
de pildă oferirea sării sau un alt act simbolic, sau chiar consemnarea crucii 
sau a unei medalii sfi nte, după aprecierea conferinţei episcopale, pot fi  accep-
tate şi introduse fi e înainte, fi e după intrarea în biserică.

                                                                                       

Intrarea în biserică

90.  După ce s-au împlinit aceste rituri, celebrantul îi invită pe catecumeni să intre 
împreună cu garanţii lor în biserică sau în alt loc potrivit, spunând aceste cu-
vinte sau altele asemănătoare:

V. (N. şi N.) intraţi în Biserică 
 pentru a lua parte împreună cu noi 
 la masa cuvântului lui Dumnezeu.

 Printr-un gest corespunzător îi invită pe catecumeni şi pe garanţi să intre, în 
timp ce se cântă antifona: 

V. Veniţi, fi ilor, ascultaţi-mă: 
 vă voi învăţa frica de Domnul; 

 cu Ps 33(34),2.3.6.9.10.11.16 sau alt cântec potrivit.

CELEBRAREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

91.  După ce catecumenii au ajuns la locurile lor, celebrantul le adresează câteva 
cuvinte prin care le arată demnitatea cuvântului lui Dumnezeu care se vesteşte 
şi se ascultă în Biserică.

 Apoi este adusă în procesiune cartea Sfi ntelor Scripturi, este aşezată cu cinste 
şi, de asemenea, dacă se consideră oportun, poate fi  tămâiată. 

 Urmează celebrarea cuvântului lui Dumnezeu.
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Lecturile şi omilia

92.  Să se aleagă din Sfânta Scriptură una sau mai multe lecturi mai adaptate pentru 
noii catecumeni dintre cele indicate în Lecționar VI . Se pot alege, de asemenea, 
alte texte şi alţi psalmi responsoriali, propuşi mai jos la nr. 372.

 După care se ţine omilia.

Consemnarea Evangheliilor

93.  Dacă celebrantul găseşte de cuviinţă, se distribuie cu demnitate şi respect cate cu-
 menilor textul Evangheliilor, folosindu-se, după caz, o formulă corespunză  toare, 
de exemplu: 

V. Primeşte Evanghelia lui Isus Cristos,
 Fiul lui Dumnezeu.

 Li se poate consemna şi crucea, în cazul în care nu le-a fost deja consemnată 
mai îna inte ca semn al primirii în comunitate.

 Catecumenul va răspunde cum se cuvine cu cuvinte potrivite la darul şi la 
cu vântul celebrantului.

Rugăciunea pentru catecumeni

94.  Întreaga comunitate a credincioşilor face împreună cu garanţii pentru cate-
cumeni această rugăciune sau alta asemănătoare:

 Celebrantul:

V. Bucurându-ne împreună cu fraţii noştri catecumeni
 care după o lungă pregătire au ajuns la această zi,
 să ne rugăm pentru ei,
 ca să poată parcurge cu bine drumul lung
 pe care îl mai au de făcut
 până la participarea deplină a vieţii noastre.
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 Lectorul: 

– Ca Tatăl ceresc să-l descopere catecumenilor
 din zi în zi mai mult pe Cristos, Fiul său,
 să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca să îmbrăţişeze cu inimă largă şi sufl et generos
 în întregime voinţa lui Dumnezeu, 
 să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul:

– Ca în drumul pe care îl continuă
 să fi e sprijiniţi de ajutorul nostru sincer şi statornic, 
 să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca să vadă în comunitatea noastră
 armonia inimilor şi bogăţia iubirii frăţeşti, 
 să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca inimile lor şi ale noastre
 să fi e tot mai sensibile la nevoile oamenilor, 
 să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.
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 Lectorul: 

– Ca la timpul cuvenit
 să fi e găsiţi vrednici de baia naşterii din nou
 şi de reînnoirea Duhului Sfânt,
 să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 La rugăciunea de mai sus se mai poate adăuga şi intenţia obişnuită pentru ne-
voile Bisericii şi ale lumii întregi, dacă după trimiterea catecumenilor, rugă-
ciunea univer sală sau a credincioşilor va fi  lăsată afară la celebrarea euharistică 
(cf. nr. 79).

Rugăciunea de încheiere

95.  După terminarea rugăciunii, celebrantul, cu mâinile întinse spre catecumeni, 
rosteşte rugăciunea care urmează:

V. Să ne rugăm. 

(Dumnezeul părinţilor noştri,) 
Dumnezeule, creator a toată făptura, 
te rugăm să-ţi îndrepţi cu bunăvoinţă privirea 
spre aceşti slujitori ai tăi N. şi N., 
ca să fi e mereu râvnici în spirit, bucuroşi în speranţă 
şi gata oricând să-ţi slujească. 
Doamne, te rugăm să-i conduci
la baia naşterii celei noi 
ca să trăiască împreună cu credincioşii tăi o viaţă senină 
şi să dobândească răsplata veşnică promisă de tine.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

R. Amin.
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 Sau altă rugăciune la alegere: 

V. Să ne rugăm.

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, 
părintele a toată făptura, 
care l-ai creat pe om după chipul tău, 
primeşte-i cu dragoste
pe aceşti slujitori ai tăi care vin la tine 
şi fă ca ei, care au auzit în mijlocul nostru 
cuvântul lui Cristos, Fiul tău, 
reînnoiţi prin puterea lui,
să ajungă prin harul tău, 
să-şi conformeze pe deplin viaţa cu el.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.

Trimiterea catecumenilor

96.  Celebrantul, amintind foarte pe scurt cu câtă bucurie au fost primiţi catecu-
menii în comunitate şi îndemnându-i ca în continuare să trăiască o viaţă con-
 formă cu cuvântul ascultat, îi trimite cu aceste cuvinte sau cu altele asemănă-
toare:

V. Acum, dragi catecumeni, mergeţi în pace
 şi Domnul să vă însoţească pururi!

 Catecumenii:

R. Mulţumim lui Dumnezeu.

 Grupul catecumenilor, după ce a ieşit, nu se împrăştie imediat, dar ei rămân 
îm preună sub călăuzirea unora dintre credincioşi pentru a împărtăşi frăţeşte 
bucuria experienţei lor spirituale. În schimb, dacă pentru motive destul de grave, 
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nu pot ieşi (cf. Norme introductive nr. 19, § 3), ci trebuie să rămână cu 
credin  cioşii, să se evite, chiar dacă sunt prezenţi la Euharistie, să participe 
la ea ca şi cei botezaţi.

 Când nu se celebrează Euharistia, dacă se consideră oportun, se continuă cu 
un cântec potrivit şi se face trimiterea credincioşilor împreună cu catecumenii.

Celebrarea Euharistiei

97.  După retragerea catecumenilor, dacă urmează Euharistia, începe imediat rugă-
   ciunea universală sau a credincioşilor cu intenţiile pentru nevoile Bisericii şi 
ale lumii întregi. Apoi, dacă este cazul, se recită Crezul şi se pregătesc daru-
 rile. To tuşi, pentru mo tive pastorale, rugăciunea credincioşilor şi Crezul se 
pot omite.
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TIMPUL ŞI RITURILE
CATECUMENATULUI

98.  Catecumenatul sau pregătirea pastorală a catecumenilor se va prelungi atâta 
timp, chiar mai mulţi ani, cât este necesar pentru maturizarea convertirii şi 
a cre dinţei lor. Educându-i în vederea plinătăţii creştine şi parcurgând cum se 
cuvine peri oada de probă, se va face în aşa fel încât catecumenii să fi e iniţiaţi 
în mod corespun zător în misterele mântuirii, în practicarea moravurilor evan-
 ghe lice, în riturile sacre care se vor celebra în perioadele care urmează şi să fi e 
călău ziţi pe drumul credinţei, al liturgiei şi al carităţii poporului lui Dumnezeu.

 În cazuri speciale, având în vedere pregătirea spirituală a candidatului şi, după 
aprecierea ordinariului locului, timpul catecumenatului poate să fi e mai scurt, 
ba, în împrejurări cu totul deosebite, poate să fi e condensat într-o singură cele-
 brare (cf. nr. 240).

99.  În această perioadă, catecumenilor să li se facă o pregătire corespunzătoare prin 
care, în timp ce li se expune în întregime învăţătura catolică, să li se aprindă cre-
 dinţa, să li se îndrepte inima spre Dumnezeu, să li se favorizeze participarea la 
mis terul liturgic, să fi e stimulaţi la apostolat şi să li se alimenteze întreaga viaţă 
cu spiritul lui Cristos.

100.  Să se facă celebrări ale cuvântului lui Dumnezeu adaptate timpului liturgic 
care să folosească atât instruirii catecumenilor, cât şi nevoilor comunităţii 
(cf. nr. 106-108).

101.  Primele exorcisme sau exorcismele minore, formulate în mod deprecativ şi 
po zitiv, să pună în faţa ochilor catecumenilor adevăratele trăsături ale vieţii 
spiri  tuale, lupta dintre carne şi spirit, valoarea renunţării pentru a dobândi 
feri     cirile împă răţiei lui Dumnezeu şi trebuinţa continuă a ajutorului divin 
(cf. nr. 109-118).

102.  Să li se ofere, de asemenea, catecumenilor, acele binecuvântări prin care se 
ex  primă iubirea lui Dumnezeu şi grija fi erbinte a Bisericii, pentru ca, în timp ce 
sunt încă lipsiţi de harul sacramentelor, să poată primi din partea Bise ricii 
încu rajare, bucurie şi pace pentru a continua drumul lor laborios (cf. nr. 
119-124).

103.  În anii în care catecumenii avansează în drumul lor de la primul grup catehetic 
spre altele, diferitele treceri pot fi  uneori marcate de rituri particulare. Prin 
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ur  mare, dacă se consideră oportun, se poate anticipa consemnarea Crezului şi 
chiar consemnarea Rugăciunii domneşti şi ritul „Effata”, pentru care ar putea 
să lip sească timpul necesar în ultima perioadă de pregătire a aspiranţilor la 
sacra mente (nr. 125 şi 126). Se pot face, de asemenea, în funcţie de utilitate 
şi de solicitări locale, cele brări ale ritului ungerii cu untdelemnul catecumenilor 
(cf. nr. 127-132).

104.  În tot acest timp catecumenii să se străduiască să găsească naşii care vor tre  bui 
apoi să-i prezinte Bisericii în ziua alegerii (cf. Norme introductive gene rale, 
nr. 8-10 şi mai sus nr. 43).

105.  În timpul anului să se aibă grijă ca din când în când la unele celebrări ale 
cate   cu  menatului şi la riturile de trecere (cf. nr. 125-132) să fi e convocată 
întreaga comu   nitate care ia parte la iniţierea creştinilor, adică preoţii, diaconii, 
cateheţii, garanţii şi naşii, prietenii şi rudele.

CELEBRAREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

106.  Spre folosul catecumenilor să se pregătească celebrări speciale ale cuvântului 
lui Dumnezeu, care îşi propun mai presus de toate aceste scopuri:

 a) să se întipărească bine în sufl ete învăţătura transmisă, de exemplu, etica pro-
prie a Noului Testament, iertarea nedreptăţilor şi a ofenselor, sensul păca tului 
şi al pocăinţei, îndatoririle creştinilor în lume etc.;

 b) să fi e ilustrate cu înţelepciune aspectele şi căile rugăciunii;
 c) să se explice catecumenilor semnele, acţiunile şi timpurile misterului liturgic;
 d) să fi e integraţi progresiv în cultul întregii comunităţi.

107.  În ce priveşte sfi nţirea duminicii, deoarece încă din timpul catecumenatului 
e necesară educaţia în această privinţă, să se observe următoarele norme:

 a) celebrările amintite la nr. 106, proprii catecumenilor, să se ţină de regulă 
dumi  nica pentru a-i obişnui să participe la ele în mod activ şi corespunzător 
pregătiţi;

 b) să fi e admişi gradual la prima parte a celebrării Liturghiei în care, dacă este 
posibil, să se facă demiterea catecumenilor după liturgia cuvântului şi să se 
adauge intenţia pentru ei la rugăciunea universală sau a credincioşilor.

108.  Celebrările cuvântului lui Dumnezeu se pot face după cateheză şi pot cuprinde 
în ele exorcismele minore; de asemenea, se pot încheia cu binecuvântări, după 
cum se va preciza în continuare (cf. nr. 110 şi 119).
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EXORCISMELE MINORE

109.  Exorcismele minore sunt celebrate de preot sau de diacon sau chiar de un catehet 
demn şi pregătit, delegat de episcop să îndeplinească acest serviciu. Toţi aceş tia, 
cu mâinile întinse asupra catecumenilor înclinaţi sau îngenuncheaţi, recită una 
dintre rugăciunile care urmează (nr. 113-118).

110.  Exorcismele minore se ţin, în cadrul celebrării cuvântului, în biserică, într-o 
capelă sau în casa catecumenatului, sau dacă se consideră oportun, chiar la 
începutul sau la sfârşitul unei întruniri catehetice; în sfârşit, în situaţii 
particu  lare, pot avea loc şi privat pentru fi ecare catecumen.

111.  Exorcismele minore se pot ţine pentru binele spiritual al aşa-zişilor 
„simpati zanţi” chiar şi înainte de catecumenat, în timpul evanghelizării.

112.  Este permis ca formulele propuse pentru exorcismele minore să fi e folosite de 
mai multe ori în diferite împrejurări.

Rugăciunile exorcismului
113. 
V. Să ne rugăm.

 Dumnezeule atotputernic şi veşnic, 
 care prin Fiul tău unul-născut 
 ni l-ai promis pe Duhul Sfânt, 
 ascultă rugăciunea noastră 
 pentru aceşti catecumeni care ţi se dăruiesc ţie; 
 îndepărtează de la ei orice duh rău, 
 orice lucrare a erorii şi a păcatului, 
 ca să poată deveni templul Duhului Sfânt. 
 Întăreşte cuvintele credinţei noastre; 
 fă ca ele să nu fi e cuvinte zadarnice, 
 ci puternice şi roditoare potrivit cu acea forţă şi acel har 
 prin care Fiul tău a eliberat lumea de rău.
 Prin Cristos, Domnul nostru.
 Toţi: 

R. Amin.
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114. 
V. Să ne rugăm.

Doamne, Dumnezeul nostru, 
tu care faci cunoscută viaţa adevărată, 
îndepărtezi corupţia păcatului, întăreşti credinţa, 
însufl eţeşti speranţa şi sporeşti iubirea, 
te rugăm în numele Fiului tău iubit, 
Domnul nostru Isus Cristos, 
şi în puterea Duhului Sfânt: 
îndepărtează de la aceşti slujitori ai tăi 
necredinţa şi îndoiala 
(slujirea la idoli şi magia, vrăjile şi spiritismul), 
pofta de bani şi ademenirile patimilor, 
duşmăniile şi dezbinările şi orice formă de răutate. 
Tu, care i-ai chemat să fi e sfi nţi şi neprihăniţi înaintea ta, 
înnoieşte în ei duhul credinţei şi al pietăţii, 
al răbdării şi al speranţei, al înfrânării şi al curăţiei, 
al iubirii şi al păcii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.
115.
V. Să ne rugăm.

Doamne, Dumnezeule atotputernic, 
care ai zidit omul după chipul şi asemănarea ta, 
în sfi nţenie şi dreptate; 
tu, care nu l-ai părăsit când a devenit păcătos 
şi te-ai îngrijit de el cu înţelepciune 
prin întruparea Fiului tău, 
mântuieşte-i pe aceşti slujitori ai tăi, 
eliberându-i de orice rău şi de sclavia duşmanului; 
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îndepărtează de la ei duhul minciunii, 
al lăcomiei şi al răutăţii. 
Primeşte-i în împărăţia ta şi deschide ochii inimii lor 
ca să înţeleagă evanghelia ta şi, devenind fi i ai luminii, 
să fi e membri ai Bisericii tale sfi nte, 
să dea mărturie despre adevăr 
şi, urmând poruncile tale, să înfăptuiască lucrările iubirii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.
116.
V. Să ne rugăm.

Doamne Isuse Cristoase, 
care, urcând pe munte, 
ai voit să-i îndepărtezi pe ucenicii tăi de la calea păcatului 
şi să le descoperi fericirile împărăţiei cerurilor, 
ajută-i pe aceşti slujitori ai tăi 
care ascultă cuvântul evangheliei, 
să rămână neatinşi de duhul lăcomiei şi al zgârceniei, 
al senzualităţii şi al mândriei. 
Ca ucenici ai tăi, să se considere fericiţi
dacă sunt săraci şi lipsiţi, milostivi şi cu inima curată: 
să fi e purtători ai păcii
şi să suporte cu seninătate prigoana 
ca să fi e părtaşi ai împărăţiei tale 
şi, primind îndurarea promisă de tine, 
să se bucure în ceruri de vederea lui Dumnezeu. 
Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor.

 Toţi: 

R. Amin.
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117.
V. Să ne rugăm.

Dumnezeule, creatorul şi mântuitorul tuturor oamenilor, 
care în iubirea ta i-ai ales pe aceşti slujitori ai tăi, 
i-ai primit cu îndurare şi ai binevoit să-i chemi la tine, 
întăreşte astăzi propunerile lor, 
ocroteşte-i în aşteptarea Fiului tău, 
păstrează-i cu purtarea ta de grijă 
ca să ducă la împlinire planul iubirii tale, 
şi, strâns uniţi cu Cristos, 
să se numere pe pământ printre ucenicii săi, 
iar în ceruri să poată auzi 
glasul care îi va recunoaşte înaintea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.
118. 
V. Să ne rugăm.

 Dumnezeule, care cunoşti inimile şi răsplăteşti faptele, 
 priveşte cu bunăvoinţă la aceşti slujitori ai tăi 
 în drumul lor anevoios. 
 Întăreşte paşii lor,
 sporeşte în ei credinţa, primeşte pocăinţa lor 
 şi, revărsând pe deplin dreptatea şi bunătatea ta asupra lor, 
 fă-i să fi e părtaşi pe pământ la sacramentele tale 
 şi să se bucure în cer de comuniunea veşnică cu tine. 
 Prin Cristos, Domnul nostru.
 Toţi: 

R. Amin.
 Alte rugăciuni de exorcism la nr. 373.
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BINECUVÂNTĂRILE CATECUMENILOR

119.  Binecuvântările indicate la nr. 102 pot fi  date de preot, de diacon sau chiar de 
catehet (cf. nr. 48); aceştia, întinzând mâinile spre catecumeni, rostesc una 
dintre rugăciunile care urmează (nr. 121-124). La încheierea rugăciunii, 
catecu menii, dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă, se apropie de celebrant, 
care îşi pune mâna peste fi ecare. Apoi se retrag.

 În mod normal binecuvântările se dau la sfârşitul celebrării cuvântului lui Dum-
 nezeu; de asemenea, dacă se consideră potrivit, la sfârşitul întrunirii catehetice; 
în sfârşit, pentru motive deosebite, fi ecărui catecumen în mod privat.

120.  Deja înainte de catecumenat, în timpul evanghelizării, pot fi  binecuvântaţi 
aşa-zişii „simpatizanţi”, pentru binele lor spiritual.

121. 
V. Să ne rugăm.

 Dăruieşte, te rugăm, Doamne, 
 catecumenilor noştri 
 harul ca, instruiţi în sfi ntele taine, 
 să fi e reînnoiţi în apa Botezului 
 şi să fi e primiţi printre membrii Bisericii tale.
 Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.
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122.
V. Să ne rugăm.

 Dumnezeule, care prin sfi nţii tăi profeţi 
 ai vestit celor care se apropie de tine:
 „Spălaţi-vă, fi ţi curaţi”, şi, prin Cristos,
 ai orânduit un sacrament al renaşterii spirituale, 
 îndreaptă-ţi privirea spre aceşti slujitori ai tăi 
 care se pregătesc cu sârguinţă pentru Botez; 
 binecuvântează-i şi, fi del promisiunilor tale, 
 curăţeşte-i şi sfi nţeşte-i, 
 pentru ca, făcându-i capabili să primească darurile tale, 
 să poată deveni fi ii tăi adoptivi şi să facă parte din Biserica ta.
 Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 
R. Amin.

123. 
V. Să ne rugăm.

Doamne, Dumnezeule atotputernic, 
priveşte la aceşti slujitori ai tăi, 
care sunt instruiţi în evanghelia lui Cristos: 
ajută-i să te cunoască, să te iubească
şi să împlinească totdeauna voinţa ta 
cu inimă generoasă şi cu sufl et bucuros. 
Binevoieşte a-i pregăti prin sfânta învăţătură; 
primeşte-i în Biserica ta, 
pentru a fi  părtaşi la tainele dumnezeirii 
în viaţa pământească şi în veşnicie.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 
R. Amin.
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124. 
V. Să ne rugăm.

Dumnezeule,
care prin venirea Fiului tău unul-născut, Isus Cristos, 
ai eliberat lumea de eroare,
ascultă rugăciunea noastră 
şi dăruieşte catecumenilor noştri
înţelegerea, desăvârşirea, 
o credinţă puternică
şi o cunoaştere sigură a adevărului 
pentru ca, înaintând mereu în virtute, 
să primească la timpul cuvenit iertarea păcatelor 
şi să preamărească numele tău împreună cu noi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.

 Alte rugăciuni de binecuvântare la nr. 374.

RITURILE DIN TIMPUL CATECUMENATULUI

125.  Consemnările, care se pot anticipa, fi e în folosul „timpului catecumenatului”, 
fi e pentru a scurta „timpul purifi cării şi al iluminării”, trebuie celebrate când 
catecu menii au ajuns la o anumită maturitate, altminteri, să nu se facă.

126.  Celebrarea să se facă în modul descris mai jos: pentru consemnarea Simbo-
lului la nr. 183-187; pentru consemnarea Rugăciunii domneşti la nr. 188-192. 
După ce s-a făcut consemnarea, celebrarea se poate încheia cu ritul „Effata” 
(cf. nr. 200-202), afară de cazul că în „Riturile trecerii” nu se face „reconsem-
narea” Simbolului (cf. nr. 194-199), care începe de la ritul „Effata”. În aceste 
cazuri să se evite folosirea în rugăciuni a cuvântului „aleşi”; să se spună simplu 
„cate  cumeni”.
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Ungerea cu untdelemnul catecumenilor

127.  Dacă se consideră potrivit să se facă asupra catecumenilor o primă ungere, 
aceasta trebuie făcută de preot sau de diacon.

128.  Ungerea este conferită tuturor catecumenilor la sfârşitul celebrării cuvân tului 
lui Dumnezeu. Pentru motive speciale, poate fi  conferită în mod privat fi ecă-
 ruia în parte. Afară de aceasta, dacă se consideră potrivit, ungerea catecumenilor 
se poate face de mai multe ori.

129.  În ritul ungerii să se folosească untdelemnul catecumenilor binecuvântat de 
episcop la Liturghia crismei sau, pentru motive pastorale, de preot, imediat înaintea 
ungerii1.

Ritul ungerii

130.  Dacă se foloseşte untdelemnul binecuvântat mai înainte de episcop în mod 
obişnuit, celebrantul să rostească mai întâi una dintre rugăciunile exor cis-
melor minore (nr. 113-118). Apoi:

V. Vă ung cu untdelemn,
 semn al mântuirii: 
 să vă întărească cu puterea sa Cristos mântuitorul, 
 el, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

 Catecumenii: 

R. Amin.

 Fiecare catecumen este uns pe piept sau pe ambele mâni, sau, dacă se consideră 
po trivit, chiar pe alte părţi ale trupului. În cazul în care catecumenii sunt foarte 
mulţi la număr, ungerea pot să o facă mai mulţi slujitori.

1 Cf. Ritualul binecuvântării catecumenilor şi a bolnavilor şi al facerii crismei, Norme intro-
ductive, nr. 7, Typis Polyglottis Vaticanis, 1971, 8. 
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[131.]  Dacă untdelemnul catecumenilor trebuie să fi e binecuvântat de preot, acesta 
îl binecuvântează rostind această rugăciune:

V. Dumnezeule,
tu care eşti tăria şi ocrotirea poporului tău, 
binecuvântează  acest untdelemn 
din care ai voit să faci un semn al puterii divine 
şi dăruieşte-le forţă 
catecumenilor care vor primi ungerea, 
pentru ca, primind înţelepciune şi tărie, 
să înţeleagă mai profund evanghelia lui Cristos, 
să-şi asume cu generozitate datoriile vieţii creştine 
şi, făcându-se vrednici de demnitatea de fi i adoptivi, 
să guste bucuria de a se fi  renăscut
şi de a trăi în Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.

[132.]  Apoi, celebrantul, întorcându-se spre catecumeni, spune:

V. Vă ung cu untdelemn, semn al mântuirii: 
 Să vă întărească cu puterea sa Cristos mântuitorul, 
 el, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

 Catecumenii: 

R. Amin.

RITUL CATECUMENATULUI ÎN DIFERITE TREPTE 67



 Fiecare catecumen este uns pe piept sau pe ambele mâini sau, dacă se consi-
deră po trivit, chiar pe alte părţi ale trupului. În cazul în care catecumenii sunt 
foarte mulţi la număr, ungerea pot să o facă mai mulţi slujitori.
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TREAPTA A DOUA:
RITUL ALEGERII SAU AL ÎNSCRIERII NUMELUI

133.  La începutul Postului Mare, care e timpul pregătirii proxime a iniţierii sacra men-
tale, se celebrează „alegerea” sau „înscrierea numelui”. Prin acest rit Biserica, 
după ce a ascultat mărturia naşilor şi a cateheţilor şi după ce catecumenii şi-au 
reafi r mat hotărârea lor, judecă cu privire la pregătirea lor şi hotărăşte dacă pot 
primi sacra mentele pascale.

134.  O dată cu celebrarea „alegerii” se încheie catecumenatul şi, cu aceasta, înde lunga 
pregătire a minţii şi a inimii. Pentru ca cineva să poată fi  admis în numărul „celor 
aleşi”, se cere de la el o credinţă luminată şi o voinţă puternică de a primi 
sacra men tele Bisericii. După alegere, candidatul va fi  îndemnat să-l urmeze pe 
Cristos cu mai multă generozitate.

135.  Pentru Biserică alegerea este momentul central al grijii sale materne faţă de 
catecumeni. Episcopul, preoţii, diaconii, cateheţii, naşii şi întreaga comunitate, 
fi ecare în gradul şi sarcina care îi revine, după o examinare foarte temeinică, să 
se pronunţe cu privire la pregătirea şi la progresul catecumenilor.

 În sfârşit, să-i însoţească cu rugăciunea pe aleşi pentru ca întreaga Biserică să-i 
conducă la întâlnirea cu Cristos.

136.  Acum, pentru prima dată naşii, aleşi anterior de catecumeni cu acordul preo-
tului şi, pe cât posibil, acceptaţi de comunitatea locală, exercită în mod public 
servi ciul lor: sunt numiţi la începutul ritului şi se prezintă împreună cu catecu-
menii (nr. 143), dau mărturie în faţa comunităţii (nr. 144) şi, dacă se consideră 
potrivit, îşi înscriu şi ei numele (nr. 146).

137.  Pentru ca lucrurile să fi e în ordine, e necesar ca, înaintea ritului liturgic, să se 
delibereze asupra idoneităţii candidaţilor de către toţi cei interesaţi, adică, în 
primul rând, de către cei care s-au ocupat de formarea lor, preoţi, diaconi, cate-
heţi, în plus de către naşii lor şi delegaţii comunităţii locale şi, dacă este cazul, 
şi cu participarea grupului de catecumeni. Această deliberare, în funcţie de con-
diţiile locale şi de exi genţele pastorale, va putea să ia diferite forme. Avizul favo-
rabil va fi  făcut cunoscut apoi în cursul ritului liturgic.
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138.  E datoria celebrantului, adică a episcopului sau a celui care îi ţine locul, oricât 
de îndepărtată sau apropiată va fi  fost participarea sa la deliberarea care s-a 
făcut mai înainte, să explice la omilie sau în cursul ritului caracterul religios 
şi eclezial al „ale gerii”. Lui îi revine, aşadar, în primul rând, să declare în faţa 
celor prezenţi hotărârea Bisericii şi să asculte, dacă e cazul, părerea lor, să ceară, 
prin urmare, catecumenilor să-şi manifeste personal hotărârea, în sfârşit, acţio-
nând în numele lui Cristos şi al Bisericii, să valideze admiterea „celor aleşi”. 
În afară de aceasta, va trebui să explice tuturor misterul divin care este conţinut 
în chemarea de către Biserică şi în celebrarea liturgică; să-i îndemne pe credin-
cioşi să se pregătească pentru solemnitatea Paştelui împreună cu cei aleşi, că-
rora trebuie să le fi e exemplu.

139.  Deoarece sacramentele iniţierii se celebrează în solemnităţile pascale, iar pregă-
tirea lor e în legătură cu caracterul propriu al Postului Mare, ritul alegerii să 
aibă loc în mod obişnuit în prima duminică a Postului Mare, iar timpul ultimii 
pregă tiri a aspiranţilor la sacramente să coincidă cu timpul Postului Mare, în 
cursul căruia, având în vedere atât structura liturgică cât şi participarea comu-
nităţii, va fi  de mare folos celor aleşi. Cu toate acestea, din motive pastorale 
urgente (în special în sucur salele locurilor de misiuni), e permis să se celebreze 
ritul în săptămâna precedentă sau în cea care urmează.

140.  Ritul să se celebreze în biserică sau, dacă e necesar, într-un loc potrivit şi adap tat. 
Să se celebreze în cursul Liturghiei primei duminici a Postului Mare, după omilie.

141.  Dacă ritul se celebrează cumva în afara acestei duminici, se începe cu litur-
gia cuvântului. În acest caz, dacă lecturile zilei nu se potrivesc cu ritul, lectu-
rile să fi e alese dintre cele prevăzute pentru duminica întâi a Postului Mare 
(cf. Lecționarul II, 41-54) sau altele potrivite. Se poate celebra întotdeauna 
Litur ghia rituală proprie (nr. 374 bis). Dacă nu se celebrează Euharistia, ritul 
se încheie cu demiterea tuturor credincioşilor împreună cu catecumenii.

142.  Omilia, adaptată împrejurărilor, să aibă în vedere nu numai pe catecumeni, ci 
şi întreaga comunitate a credincioşilor, astfel încât aceştia, angajându-se să dea 
exemplu bun, să parcurgă împreună cu cei aleşi drumul misterului pascal.
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Prezentarea candidaţilor
143.  După omilie, preotul responsabil cu iniţierea catecumenilor, sau un diacon, 

sau un catehet, sau un delegat al comunităţii îi prezintă pe cei care vor deveni 
aleşi cu aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare:

– Cucernice părinte, 
apropiindu-se solemnitatea Paştelui,
cate cumenii de faţă,
încreză tori în harul lui Dumnezeu
şi ajutaţi de rugăciunile şi exemplul comunităţii,
cer cu umilinţă ca, după pregătirea corespunzătoare
şi după celebrarea scruti nelor,
să fi e admişi
la sacramentele Botezului, Mirului şi Euharistiei.

 Celebrantul răspunde: 

V. Să se prezinte candidaţii împreună cu naşii (naşele) lor.

 Fiecare candidat este chemat pe nume şi se apropie împreună cu naşul (naşa) 
oprin du-se în faţa celebrantului.

 Dacă sunt în număr foarte mare, să se facă o prezentare colectivă, de pildă de 
către fi ecare catehet implicat; se cuvine totuşi ca fi ecare catehet să organizeze 
mai înainte o celebrare aparte şi să facă în cursul ei apelul candidaţilor respec-
tivi, mai înainte de a se prezenta la celebrarea comună.

144.  Celebrantul, dacă nu a participat la deliberarea anterioară (cf. nr. 137), se adre-
 sează celor de faţă cu aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare:

V. Sfânta Biserică a lui Dumnezeu
doreşte acum să se asigure
dacă aceşti catecumeni sunt pregătiţi
să intre în numărul celor aleşi
pentru a celebra solemnitatea Paştelui care se apropie.
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 Adresându-se apoi naşilor:

V. De aceea, vă rog pe voi, naşilor (şi naşelor),
 să daţi mărturie: 
 Au ascultat cu fi delitate cuvântul lui Dumnezeu
 vestit de Biserică?

 Naşii: 

R. Da.

 Celebrantul: 

V. Au început să umble în faţa lui Dumnezeu,
 punând în practică cuvântul pe care l-au auzit?

 Naşii: 

R. Da.

 Celebrantul: 

V. Au fost în comuniune fraternă cu voi
 şi au participat împreună cu voi la rugăciune?

 Naşii: 

R. Da.

 Apoi, dacă se consideră potrivit, celebrantul întreabă întreaga adunare dacă 
îşi dă asentimentul.

                                                                                       

[145.]  Celebrantul, care a participat la deliberarea anterioară cu privire la pregătirea 
candidaţilor (cf. nr. 137), dacă doreşte, poate să se adreseze tuturor cu aceste 
cuvinte sau cu altele asemănătoare:
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V. Fraţilor preaiubiţi,
aceşti catecumeni au cerut
să fi e admişi la sacramentele Bisericii
la apropiata sărbătoare a Paştelui.
Cei care îi cunosc,
au apreciat că dorinţa lor este sinceră
şi au dat mărturie
că au ascultat cu râvnă cuvântul lui Cristos,
că s-au stră duit să trăiască
în conformitate cu poruncile lui,
că au fost statornici în comuniunea fraternă şi în rugăciune.
Acum fac cunoscută întregii adunări decizia comunităţii 
de a-i admite la sacramente. 
Comunicându-vă această decizie,
mă adresez naşilor
şi îi rog să repete în faţa voastră părerea lor.

 Adresându-se naşilor: 

V. Consideraţi în faţa lui Dumnezeu
că aceşti candidaţi sunt vrednici
să fi e admişi la sacramentele iniţierii creştine?

 Naşii: 

R. Da, îi considerăm vrednici.
 Apoi, dacă se consideră potrivit, celebrantul cere asentimentul din partea întregii 

comunităţi.
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Interogarea candidaţilor şi cererea

146.  Celebrantul, îndreptat spre catecumeni îi îndeamnă şi îi interoghează cu 
aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare:

V. Acum mă adresez vouă, dragi catecumeni:
naşii voştri şi cateheţii (ca şi întreaga comu nitate)
au dat mărturie bună despre voi.
Având încredere în judecata lor,
Bise rica vă invită în numele lui Cristos
la sacramentele pascale.
Acum este rândul vos tru,
care deja de mult timp aţi auzit glasul lui Cristos,
să răspundeţi în faţa Bisericii,
făcându-vă cunoscută intenţia voastră.

 Vreţi să fi ţi admişi la sacramentele lui Cristos,
la Botez, Mir şi Euharistie?

 Catecumenii: 

R. Da, vrem.

 Celebrantul: 

V. În acest caz spuneţi-vă numele.

 Candidaţii, apropiindu-se de celebrant împreună cu naşii lor sau rămânând la 
locul lor, îşi spun numele; înscrierea numelui se poate face în diferite feluri. 
Numele sau e scris de candidatul însuşi, sau, pronunţat cu voce clară, este scris 
de naş sau de preot. Dacă numărul candidaţilor e foarte mare, se poate aduce 
la preot lista numelor, cu aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare: Acestea 
sunt numele aspiranţilor la sacra mente. În timp ce sunt înscrise numele, se 
poate cânta o cântare potrivită, de pildă Ps 15(16).
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Admiterea sau alegerea

147.  Odată terminată înscrierea numelor, celebrantul, după ce a explicat pe scurt celor 
de faţă semnifi caţia ritului săvârşit, se adresează candidaţilor cu aceste cuvinte 
sau cu altele asemănătoare:

V. N. şi N.,
aţi fost aleşi ca să fi ţi iniţiaţi în sfi ntele taine
în următoarea vigilie pascală.

 Catecumenii: 

R. Mulţumim lui Dumnezeu.

 Continuă: 

V. Acum datoria voastră, ca şi a noastră a tuturor,
este aceea de a oferi cu ajutorul ce resc,
fi delitatea voastră lui Dumnezeu,
care este credincios chemării sale,
şi să vă anga jaţi să parcurgeţi cu sufl et generos
drumul spre desăvârşirea alegerii voastre.

 Apoi, se adresează naşilor cu aceste cuvinte sau cu altele asemănă toare:

V. Vi-i recomandăm în Domnul
pe aceşti catecumeni pentru care aţi dat mărturie;
înso ţiţi-i cu ajutorul vostru frăţesc
şi încurajaţi-i cu exemplul vostru
până vor ajunge la sacramentele vieţii divine.

 Îi invită să-şi pună mâna pe umărul respectivilor candidaţi sau să facă un alt 
gest care să aibă aceeaşi semnifi caţie.
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Rugăciune pentru cei aleşi

148.  Comunitatea se roagă cu aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare:

 Celebrantul: 

V. Fraţilor preaiubiţi, 
aşteptând celebrarea tainelor mântuirii noastre,
patima şi învierea Domnului,
intrăm astăzi pe drumul Postului Mare.
Aceşti aleşi pe care îi conducem împreună cu noi
spre sacramentele pascale,
aşteaptă să vadă
exemplul nostru de reîn noire.
Să ne rugăm, aşadar, Domnului pentru ei şi pentru noi
pentru ca acest anga jament reciproc de convertire
să ne facă vrednici de harurile pascale.

 Lectorul: 

– Pentru catecumeni, pentru ca amintindu-şi de ziua alegerii 
lor, să fi e mereu recunos cători pentru binecuvântarea pe 
care au primit-o, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Pentru ca profi tând de acest timp de har să suporte suferinţele 
renunţării şi împreună cu noi să ducă la îndeplinire lucrările 
sfi nţirii, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.
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 Lectorul: 

– Pentru cateheţii lor, ca să-i facă şi pe alţii să guste plă   cerea 
cuvântului lui Dum nezeu, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Pentru naşi, ca să poată arăta catecumenilor cum să se 
inspire totdeauna din evanghelie în viaţa privată şi în 
relaţiile sociale, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Pentru familiile acestor aleşi, ca să-i încurajeze şi să-i 
ajute să răspundă cu generozitate acţiunii Duhului Sfânt, 
Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Pentru comunitatea noastră, pentru ca în acest timp al 
Pos tului Mare să fi e exemplu de iubire şi să persevereze îl 
rugă ciune, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Pentru toţi aceia care mai sunt tulburaţi de îndoială, pentru 
ca alipindu-se cu credinţă de Cristos, să poată ajunge la 
comu niunea fraternă cu noi, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.
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 La intenţiile de mai sus să se adauge intenţia pentru nevoile Bisericii şi ale lumii 
întregi, dacă apoi, după demiterea catecumenilor, se omite la Liturghie rugă-
ciunea universală (cf. nr. 151). 

 Altă formă de rugăciune pentru cei aleşi la nr. 375.

149.  Celebrantul, întinzând mâinile asupra celor aleşi, încheie rugăciunea cu aces te 
cuvinte:

V. Dumnezeule care l-ai creat pe om 
 şi totodată l-ai răscumpărat, 
 priveşte cu bunătate la fi ii tăi adoptivi 
 şi primeşte-i pe aceşti aleşi 
 în poporul noului legământ, 
 pentru ca, devenind fi i ai promisiunii tale, 
 să obţină prin har 
 ceea ce nu au putut să obţină prin forţele lor. 
 Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.

 Sau o altă rugăciune de încheiere la alegere:

V. Tată atotputernic şi preavrednic de iubire, 
 care vrei să reînnoieşti toate în Cristos 
 şi să-i atragi pe toţi oamenii la el, 
 binevoieşte a-i călăuzi 
 pe aceşti aleşi ai Bisericii tale 
 şi fă ca rămânând credincioşi chemării primite 
 să intre spre a face parte din împărăţia Fiului tău 
 şi să primească pecetea Duhului Sfânt.
 Prin Cristos, Domnul nostru.

R. Amin.
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Trimiterea celor aleşi

150.  Celebrantul îi demite apoi pe aleşi cu acest îndemn sau cu altul asemănător:

V. Aleşilor preaiubiţi,
aţi început împreună cu noi drumul Postului Mare;
Cristos va fi  pentru voi calea, adevărul şi viaţa,
mai ales la scrutinele care se apropie,
când vă veţi întruni din nou cu noi.

 Mergeţi în pace!

 Cei aleşi: 

R. Amin.

 Cei aleşi se retrag. Dacă, pentru motive întemeiate, nu pot ieşi (cf. Normele 
intro ductive nr. 19,3), ci trebuie să rămână împreună cu credincioşii, să se aibă 
în vedere că, chiar dacă sunt prezenţi la Euharistie, ei nu participă la ea 
asemenea celor botezaţi.

 Dacă nu se celebrează Euharistia, să se adauge, dacă e cazul, un cântec potrivit 
şi credincioşii să fi e demişi împreună cu cei aleşi.

Celebrarea Euharistiei

151.  După ce aleşii s-au retras, se celebrează Euharistia. Începe imediat Rugă-
ciunea credincioşilor sau universală cu intenţiile pentru nevoile Bisericii şi 
ale lumii întregi. Apoi, dacă este cazul, se recită Crezul şi se face pregătirea 
darurilor. Totuşi, pentru motive pastorale, se pot omite Rugăciunea credincio-
şilor şi Crezul.
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TIMPUL ŞI RITURILE
PURIFICĂRII ŞI ILUMINĂRII

152.  În acest timp, care în mod obişnuit coincide cu Postul Mare şi începe cu 
„ale  gerea”, catecumenii, împreună cu comunitatea locală, se preocupă de 
reînnoirea spiri tuală pregătindu-se pentru sărbătorile pascale şi pentru 
iniţierea sacramen tală. În acest scop li se oferă scrutinele, consemnările şi 
riturile pregătirii apropiate.

SCRUTINELE ŞI CONSEMNĂRILE

153.  Scrutinele şi consemnările, care preced sacramentele iniţierii, se fac în Postul 
Mare. Cu aceste rituri se desăvârşeşte pregătirea spirituală şi catehetică a celor 
aleşi sau a „aspiranţilor” care durează tot timpul Postului Mare.

I. SCRUTINELE

154.  Scrutinele, care se încheie cu exorcismele, au o mare importanţă în formarea 
spirituală. Scopul lor este acela de a purifi ca mintea şi inima, de a da forţă împo-
triva ispitelor, de a îndrepta intenţiile, de a stimula voinţa spre o adeziune mai 
intimă faţă de Cristos şi spre o angajare din ce în ce mai hotărâtă în iubirea lui 
Dumnezeu din partea catecumenilor.

155.  Se cere de la aspiranţi voinţa de a dobândi un simţ profund al lui Cristos şi al 
Bisericii şi în special se aşteaptă de la ei un progres în cunoaşterea sinceră de 
sine, printr-o serioasă examinare a sufl etului şi prin pocăinţă adevărată.

156.  Prin ritul exorcismului, celebrat de preoţi sau de diaconi, cei aleşi, instruiţi de 
Biserica mamă cu privire la misterul eliberării de păcat de către Cristos, sunt 
elibe raţi de păcat şi de infl uenţa diavolului, sunt întăriţi în drumul lor spiritual 
şi îşi des chid inima la darurile Mântuitorului.

157.  Pentru a aprinde dorinţa purifi cării şi a mântuirii care vine de la Cristos, se fac 
trei scrutine: scopul lor este acela de a-i lumina încetul cu încetul pe catecumeni 
cu privire la misterul păcatului, de care universul întreg şi orice om doresc să 
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fi e mântuiţi, pentru a se elibera de urmările lui în prezent şi în viitor şi pentru 
a se pătrunde de sentimentele lui Cristos răscumpărătorul, care este apa cea 
vie (cf. Evanghelia despre femeia samariteană), lumina (cf. Evanghelia despre 
orbul din naştere), învierea şi viaţa (cf. Evanghelia despre învierea lui Lazăr). 
De la primul la ultimul scrutin trebuie să se realizeze un progres în cunoaşterea 
păcatului şi în dorinţa de mântuire.

158.  Scrutinele sunt celebrate de preotul sau de diaconul care prezidează comuni-
tatea, pentru ca din liturgia scrutinelor şi credincioşii să scoată profi t şi să mijlo-
cească în rugăciuni pentru aleşi.

159.  Scrutinele se ţin în Liturghiile scrutinelor care se celebrează în duminicile 
a III-a, a IV-a şi a V-a din Postul Mare; trebuie alese lecturile din ciclul „A” cu 
cântările lor, după cum sunt stabilite în Lecționar II, 111, 161 şi 210. Dacă, din 
motive pasto rale, nu se pot ţine în aceste duminici, să se aleagă alte duminici 
din Postul Mare sau chiar unele zile mai potrivite din cursul săptămânii. Totuşi, 
întotdeauna prima Liturghie a scrutinelor să fi e Liturghia despre femeia samari-
teană, a doua despre orbul din naştere, a treia despre Lazăr.

PRIMUL SCRUTIN

160.  Primul se celebrează în duminica a treia din Postul Mare, folosindu-se tex-
tele prevăzute în Liturghier şi în Lecționar II, 111 (cf. de asemenea mai jos, 
nr. 376-377).

Omilia

161.  La omilie celebrantul, pornind de la lecturile Sfi ntei Scripturi, explică semnifi -
 caţia primului scrutin, ţinând cont atât de liturgia Postului Mare, cât şi de itine-
rarul spiritual al celor aleşi.

Rugăciunea în tăcere

162.  După omilie, cei aleşi împreună cu naşii şi naşele se aşază în faţa celebran tului.
 Acesta, adresându-se mai întâi credincioşilor, îi invită să se roage în tăcere 

pentru cei aleşi spre a cere pentru ei duhul pocăinţei, simţul păcatului şi adevă-
rata libertate a fi ilor lui Dumnezeu.
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 Apoi, adresându-se catecumenilor, îi invită şi pe ei să se roage în tăcere şi îi 
îndeamnă să exprime şi în exterior sentimentul de pocăinţă, înclinându-se sau 
înge nunchind. În cele din urmă încheie cu aceste cuvinte sau cu altele asemănă-
toare:

V. Aleşi ai lui Dumnezeu,
 plecaţi-vă capul (sau: îngenuncheaţi), şi rugaţi-vă.
 Cei aleşi se înclină sau îngenunchează. Toţi se roagă un timp în tăcere. Apoi, 

dacă se crede de cuviinţă, toţi se ridică în picioare.

Rugăciunea pentru aleşi

163.  În timp ce se face rugăciunea pentru cei aleşi, naşii şi naşele ţin mâna dreaptă 
pe umărul fi ecărui ales.

 Celebrantul: 

V. Să ne rugăm pentru aceşti aleşi,
pe care Biserica i-a ales cu încredere
după un drum lung pe care l-au parcurs deja,
pentru ca, terminându-şi pregătirea,
la solemnităţile pascale
să-l întâlnească pe Cristos
în sacramentele sale.

 Lectorul: 

– Ca să mediteze în inima lor cuvântul lui Dumnezeu şi 
să-l guste din zi în zi mai mult, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.
 Lectorul: 

– Ca să-l cunoască pe Cristos, care a venit să salveze ce era 
pierdut, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.
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 Lectorul: 

– Ca, având o inimă smerită, să se recunoască păcătoşi, 
Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca să respingă cu sinceritate ceea ce nu i-a plăcut lui Cristos 
în moravurile lor şi se împotriveşte legii iubirii sale, 
Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca Duhul Sfânt, care pătrunde inimile tuturor, să-i întărească 
cu puterea sa în neputinţa lor, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne Doamne.

 Lectorul: 

– Ca de la acelaşi Duh Sfânt să înveţe cele ce sunt ale lui 
Dumnezeu şi să-i fi e plă cuţi lui Dumnezeu, Domnului 
să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca familiile celor aleşi să-şi pună speranţa în Cristos şi să 
poată găsi în el sfi n ţenia şi pacea, Domnului să ne 
rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.
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 Lectorul: 

– Ca şi noi, pregătindu-ne pentru sărbătorile pascale, să 
ne curăţim sufl etele, să ne înălţăm inimile şi să împlinim 
faptele carităţii, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca în lumea întreagă ceea ce este slab să se întărească, ceea 
ce este căzut să se ridice, ceea ce este pierdut să se gă-
sească şi mântuirea să ajungă la toate făpturile, Domnului 
să ne rugăm.

R. Ascultă-ne Doamne.
 Îndemnul celebrantului şi intenţiile rugăciunii se pot adapta în funcţie de 

dife  ritele împrejurări. În afară de aceasta, să se adauge intenţia obişnuită 
pentru nevoile Bise ricii şi ale lumii întregi dacă, după demiterea 
catecumenilor, în cele brarea Euharistiei se omite Rugăciunea universală 
sau a credincioşilor (cf. nr. 166).

 Altă formă de rugăciune la alegere la nr. 378. 

Exorcismul

164.  După rugăciunea pentru cei aleşi, celebrantul, îndreptându-se spre ei, spune 
cu mâinile împreunate: 

V. Să ne rugăm.

 Dumnezeule, care l-ai trimis pe Fiul tău ca mântuitor, 
 fă ca aceşti catecumeni, care doresc să primească apa vie 
 ca şi femeia samariteană din Evanghelie, 
 să fi e transformaţi de cuvântul Domnului 
 şi să recunoască păcatele şi slăbiciunile lor. 
 Te rugăm, nu îngădui 
 ca, încrezându-se zadarnic în ei înşişi, 
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 să fi e înşelaţi de puterea diavolului, 
 dar eliberează-i de spiritul minciunii, 
 pentru ca recunoscându-şi greşelile 
 şi purifi caţi lăuntric să poată intra pe calea mântuirii.
 Prin Cristos, Domnul nostru.
 Toţi: 

R. Amin.
 Apoi, dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă, celebrantul impune mâna asupra 

fi e cărui ales în tăcere. 

 După care, întinzând mâinile asupra celor aleşi, celebrantul continuă:

V. Doamne Isuse, 
 tu eşti izvorul la care aceşti aleşi ajung însetaţi, 
 tu eşti învăţătorul pe care ei îl caută. 
 Înaintea ta, care singur eşti sfânt, 
 nu îndrăznesc să spună că sunt nevinovaţi. 
 În faţa ta îşi deschid cu încredere inimile, 
 îşi mărturisesc păcatele, 
 îşi descoperă rănile ascunse ale sufl etului. 
 În bunătatea ta eliberează-i de toate relele, 
 vindecă bolile lor, potoleşte-le setea, dăruieşte-le pacea ta.
 Prin puterea numelui tău pe care îl invocăm cu credinţă, 
 vino acum şi salvează-i. 
 Porunceşte duhului rău pe care l-ai învins prin înviere. 
 Arată-le acestor aleşi ai tăi 
 calea pe care o au de străbătut în Duhul Sfânt, 
 pentru ca îndreptându-se spre Tatăl, 
 să i se închine în adevăr. 
 Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor.
 Toţi: 

R. Amin.
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 Altă formă de exorcism, la alegere, la nr. 379. 

 După caz, urmează o cântare potrivită, aleasă de pildă dintre Ps 6; 25(26); 
31(32); 37(38); 38(39); 39(40); 50(51); 114-115(116); 129(130); 138(139); 
141(142) (cf. nr. 384. 388).

Trimiterea celor aleşi

165.  Apoi, celebrantul îi demite pe cei aleşi, zicând:

V. Mergeţi în pace şi întoarceţi-vă la următorul scrutin! 
 Domnul să fi e totdeauna cu voi!

 Cei aleşi: 

R. Amin.

 Cei aleşi se retrag. Dacă pentru motive juste nu pot ieşi, să se procedeze ca la 
ritul admiterii la catecumenat, nr. 96.

 Însă dacă nu se celebrează Euharistia, se poate adăuga, după caz, o cântare 
potrivită şi credincioşii să fi e demişi împreună cu cei aleşi.

Celebrarea Euharistiei

166.  După ce aleşii s-au retras, se celebrează Euharistia. Începe imediat Rugă-
ciunea universală sau a credincioşilor cu intenţiile pentru nevoile Bisericii şi 
ale lumii întregi. Apoi se spune Crezul şi se face pregătirea darurilor; totuşi, 
pentru motive pastorale, se pot omite Rugăciunea credincioşilor şi Crezul. La 
Rugăciunea euharistică să fi e menţionaţi cei aleşi şi naşii (cf. nr. 377 şi 412).
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AL DOILEA SCRUTIN

167.  Al doilea scrutin se celebrează în duminica a patra din Postul Mare, folosin du-se 
formulele prevăzute în Liturghier şi în Lecționar II, 161 (cf. de asemenea mai 
jos nr. 380-381).

Omilia

168. La omilie celebrantul, pornind de la lecturile Sfi ntei Scripturi, explică semnifi -
 caţia celui de al doilea scrutin, ţinând cont atât de liturgia Postului Mare, cât 
şi de itinerarul spiritual al celor aleşi.

Rugăciunea în tăcere

169.  După omilie, cei aleşi împreună cu naşii şi naşele se aşază în faţa celebran tului. 

 Acesta, adresându-se mai întâi credincioşilor, îi invită să se roage în tăcere pentru 
cei aleşi, pentru a cere pentru ei duhul pocăinţei, simţul păcatului şi adevărata 
libertate a fi ilor lui Dumnezeu.

 Apoi, adresându-se catecumenilor, îi invită şi pe ei să se roage în tăcere şi îi 
îndeamnă să exprime şi în exterior sentimentul de pocăinţă înclinându-se sau 
îngenun chind. În cele din urmă încheie cu aceste cuvinte sau cu altele asemănă-
toare:

V. Aleşi ai lui Dumnezeu,
 plecaţi-vă capul (sau îngenuncheaţi) şi rugaţi-vă!

 Cei aleşi se înclină sau îngenunchează. Toţi se roagă un timp în tăcere. Apoi, 
dacă se crede de cuviinţă, toţi se ridică în picioare. 

Rugăciunea pentru aleşi

170.  În timp ce se face rugăciunea pentru cei aleşi, naşii şi naşele ţin mâna dreaptă 
pe umărul fi ecărui ales.
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 Celebrantul: 

V. Să ne rugăm pentru aceşti aleşi,
pe care Dumnezeu i-a chemat
ca să trăiască uniţi cu el în sfi nţenie
şi să dea mărturie bună despre cuvintele vieţii veşnice.

 Lectorul: 

– Ca, încrezători în adevărul lui Cristos, să obţină şi să 
păstreze mereu libertatea spiritului şi a inimii, Domnului 
să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca, meditând la înţelepciunea crucii, să se poată lăuda în 
Dumnezeu care dă de ruşine înţelepciunea acestei lumi, 
Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca, eliberaţi de păcate prin puterea Duhului Sfânt, să 
treacă de la teamă la încre dere, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca, profund reînnoiţi în duh, să caute totdeauna ceea ce 
este drept şi sfânt, Dom nului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.
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 Lectorul: 

– Ca toţi cei ce îndură prigoană pentru numele lui Cristos să 
primească de la el sprijin în încercările lor, Dom nului să 
ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca familiile şi popoarele care sunt împiedicate să îm bră-
ţişeze credinţa creştină, să obţină libertatea de a crede în 
Evanghelie, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca noi toţi, puşi la încercare de experienţa lumii, să 
rămânem mereu fi deli spiri tului Evangheliei, Domnului să 
ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca lumea întreagă, iubită de Tatăl, să poată ajunge în 
Biserică la libertatea spiri tuală deplină, Domnului să ne 
rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.
 Îndemnul celebrantului şi intenţiile rugăciunii se pot adapta în funcţie de 

dife ritele împrejurări. În afară de aceasta, să se adauge intenţia obişnuită 
pentru nevoile Bise ricii şi ale lumii întregi dacă, după demiterea 
catecumenilor, în cele brarea Euharistiei se omite Rugăciunea universală 
sau a credincioşilor (cf. nr. 173).

 Altă formă de rugăciune la alegere la nr. 382.
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Exorcismul

171.  După rugăciunea pentru cei aleşi, celebrantul, îndreptându-se spre ei, spune 
cu mâinile împreunate: 

V. Să ne rugăm.

Dumnezeule preaîndurător, 
care ai dat orbului din naştere 
harul de a crede în Cristos, Fiul tău, 
şi de a intra prin această credinţă
în împărăţia luminii tale, 
fă ca aceşti aleşi ai tăi să fi e eliberaţi
de minciunile de care sunt asaltaţi şi orbiţi 
şi ajută-i ca, înrădăcinaţi puternic în adevăr, 
să devină fi i ai luminii
şi aşa să rămână pentru totdeauna.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.

 Apoi, dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă, celebrantul impune mâna asupra 
fi e cărui ales în tăcere. 

 După care, întinzând mâinile asupra celor aleşi, celebrantul continuă:

V. Doamne Isuse, lumina adevărată 
 care luminezi pe orice om, 
 eliberează-i, prin Duhul adevărului, 
 pe toţi cei care sunt apăsaţi de jugul tatălui minciunii 
 şi trezeşte în cei pe care i-ai ales 
 să primească sacramentele tale, 
 dorinţa de a se alipi de tine, 
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 pentru ca, în bucuria luminii tale, 
 asemenea orbului din Evanghelie, 
 care a dobândit vederea, 
 să devină martori hotărâţi şi neclintiţi ai credinţei. 
 Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vechilor.
 Toţi: 

R. Amin.

 Altă formă de exorcism la alegere, la nr. 383.

 După caz, urmează o cântare potrivită, aleasă de pildă dintre Ps 6; 25(26); 
31(32); 37(38); 38(39); 39(40); 50(51); 114-115(116); 129(130); 138(139); 
141(142) (cf. nr. 384. 388).

Trimiterea celor aleşi

172.  Apoi, celebrantul îi demite pe cei aleşi, zicând:

V. Mergeţi în pace şi întoarceţi-vă la următorul scrutin! 
 Domnul să fi e totdeauna cu voi!
 Cei aleşi: 

R. Amin.

 Cei aleşi se retrag. Dacă pentru motive juste nu pot ieşi, să se procedeze ca 
la ritul admiterii la catecumenat, nr. 96. Însă dacă nu se celebrează Euharistia, 
se poate adăuga, după caz, o cântare potrivită şi credincioşii să fi e demişi îm-
preună cu cei aleşi.

Celebrarea Euharistiei

173.  După ce cei aleşi s-au retras, se celebrează Euharistia. Începe imediat Rugă-
ciunea universală sau a credincioşilor cu intenţiile pentru nevoile Bisericii 
şi ale lumii întregi. Apoi se spune Crezul. Şi se face pregătirea darurilor; totuşi, 
pentru mo tive pastorale, se pot omite Rugăciunea universală şi Crezul. La Rugă-
ciunea euha ristică să fi e menţionaţi cei aleşi şi naşii (cf. nr. 377 şi 412).
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AL TREILEA SCRUTIN

174.  Scrutinul al treilea se celebrează în duminica a cincea din Postul Mare, folo-
 sindu-se formulele prevăzute în Liturghier şi în Lecționar II, 210 (cf. de ase-
menea, mai jos nr. 384-385).

Omilia

175.  La omilie celebrantul, pornind de la lecturile Sfi ntei Scripturi, explică semni fi -
caţia celui de-al treilea scrutin, ţinând cont atât de liturgia Postului Mare cât 
şi de itinerarul spiritual al celor aleşi.

Rugăciunea în tăcere

176.  După omilie, cei aleşi, împreună cu naşii şi naşele se aşază în faţa celebran tului. 

 Acesta, adresându-se mai întâi credincioşilor, îi invită să se roage în tăcere pentru 
cei aleşi, pentru a cere pentru ei duhul pocăinţei, simţul misterului păcatului şi 
al morţii şi speranţa în viaţa veşnică a fi ilor lui Dumnezeu.

 Apoi, adresându-se catecumenilor, îi invită şi pe ei să se roage în tăcere şi îi 
îndeamnă să exprime şi în exterior sentimentul de pocăinţă înclinându-se sau 
înge nunchind. În cele din urmă încheie cu aceste cuvinte sau cu altele asemă-
nătoare:

V. Aleşi ai lui Dumnezeu,
 plecaţi-vă capul (sau: îngenuncheaţi) şi rugaţi-vă!

 Cei aleşi se înclină sau îngenunchează. Toţi se roagă un timp în tăcere. Apoi, 
dacă se crede de cuviinţă, toţi se ridică în picioare.

Rugăciunea pentru cei aleşi

177.  În timp ce se face rugăciunea pentru cei aleşi, naşii şi naşele ţin mâna dreaptă 
pe umărul fi ecărui ales.
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 Celebrantul: 

V. Să ne rugăm pentru aceşti slujitori
pe care Dumnezeu i-a ales,
pentru ca, devenind ase menea lui Cristos cel mort şi înviat,
să poată învinge prin harul sacramentelor
urmă rile păcatului care a adus moartea în lume.

 Lectorul: 

– Ca prin credinţă să fi e întăriţi împotriva tuturor înşelă-
ciunilor lumii, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca să rămână recunoscători Domnului, care prin ale gere 
i-a smuls din igno ranţa cu privire la speranţa veş nică şi 
i-a făcut să intre pe calea mântuirii, Domnului să ne 
rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne. 

 Lectorul: 

– Ca, prin exemplul şi mijlocirea catecumenilor care şi-au 
vărsat sângele pentru Cristos, să fi e înălţaţi la speranţa 
vieţii veşnice, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca toţi să se îngrozească de păcatul care distruge viaţa, 
Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.
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 Lectorul: 

– Ca toţi care sunt îndureraţi de moartea celor dragi ai lor să 
găsească mângâiere în Cristos, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca şi noi, acum când ne apropiem din nou de sărbă torile 
pascale, să fi m întă riţi în speranţa că vom învia îm preună 
cu Cristos, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca lumea întreagă, pe care Dumnezeu a creat-o din iubire, 
să se reînnoiască spo rind în credinţă şi în iubire, Domnului 
să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.

 Îndemnul celebrantului şi intenţiile rugăciunii se pot adapta în funcţie de dife-
ri tele împrejurări. În afară de aceasta, să se adauge intenţia obişnuită pentru 
nevoile Bise ricii şi ale lumii întregi, dacă, după demiterea catecumenilor, 
în celebrarea Euharistiei se omite Rugăciunea universală  sau a credincioşilor 
(cf. nr. 180).

 Altă formă de rugăciune la alegere la nr. 386. 

Exorcismul

178.  După rugăciunea pentru cei aleşi, celebrantul, îndreptându-se spre ei, spune 
cu mâinile împreunate: 

RITUALUL INIŢIERII CREŞTINE A ADULŢILOR94



V. Să ne rugăm.

 Dumnezeule, Părintele vieţii veşnice, 
 tu, care nu eşti Dumnezeul celor morţi, 
 ci al celor vii, l-ai trimis pe Fiul tău ca vestitor al vieţii, 
 ca să-i smulgă pe oameni din stăpânirea morţii 
 şi să-i conducă la înviere. 
 Eliberează-i pe aceşti aleşi de puterea întunericului, 
 ca să poată primi viaţa cea nouă a lui Cristos înviat 
 şi să dea mărturie, prin faptele lor, 
 pentru el, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.
 Toţi: 

R. Amin.
 Apoi, dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă, celebrantul impune mâna asupra 

fi ecărui ales în tăcere. 

 După care, întinzând mâinile asupra celor aleşi, celebrantul continuă:

V. Doamne, Isuse,
 care înviindu-l din morţi pe Lazăr, 
 ai arătat că ai venit pentru ca oamenii să aibă viaţă 
 şi să o aibă din belşug; 
 eliberează de la moarte pe aceşti aleşi, 
 care caută viaţa în sacramentele tale, 
 îndepărtează de la ei duhul răutăţii 
 şi, prin Duhul tău dătător de viaţă, 
 dăruieşte-le credinţa, speranţa şi dragostea, 
 ca să trăiască mereu uniţi cu tine 
 şi să aibă parte de gloria învierii tale. 
 Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor.
 Toţi: 

R. Amin.
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 Altă formă de exorcism la alegere, la nr. 387. 

 După caz, urmează o cântare potrivită, aleasă de pildă dintre Ps 6; 25(26); 31(32); 
37(38); 38(39); 39(40); 50(51); 114-115(116); 129(130); 138(139); 141(142) 
(cf. nr. 384. 388).

Trimiterea celor aleşi

179.  Apoi, celebrantul îi demite pe cei aleşi zicând: 

V. Mergeţi în pace şi Domnul să fi e totdeauna cu voi!

 Cei aleşi: 

R. Amin.

 Cei aleşi se retrag. Dacă pentru motive juste nu pot ieşi, să se procedeze ca la 
ritul ad miterii la catecumenat, nr. 96. Însă dacă nu se celebrează Euharistia, se 
poate adăuga, după caz, o cântare potrivită şi credincioşii să fi e demişi împreună 
cu cei aleşi.

Celebrarea Euharistiei

180.  După ce aleşii s-au retras, se celebrează Euharistia. Începe imediat Rugă-
ciunea universală  sau a credincioşilor cu intenţiile pentru nevoile Bisericii 
şi ale lumii întregi. Apoi, se spune Crezul şi se face pregătirea darurilor; to-
tuşi, pentru motive pastorale, se pot omite Rugăciunea universală şi Crezul. 
La Rugă ciunea euha ristică să fi e menţionaţi cei aleşi şi naşii (cf. nr. 377 şi 
412).

II. CONSEMNĂRILE

181.  În cazul în care nu s-au făcut deja (cf. nr. 125-126), după scrutine trebuie 
cele  brate consemnările (traditiones) prin care, încheiată fi ind instruirea 
catecu menilor sau sufi cient de avansată, Biserica le încredinţează cu dragoste 
formu lele care deja din antichitate sunt considerate a fi  un rezumat al 
credinţei şi rugăciunii sale.
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182.  E de dorit ca ritul să se celebreze în prezenţa comunităţii după liturgia cuvân-
 tului la o Liturghie din cursul săptămânii, cu lecturi corespunzătoare pentru 
„consem nări”.

CONSEMNAREA SIMBOLULUI

183.  Mai întâi se face consemnarea Simbolului, pe care cei aleşi îl vor învăţa pe de 
rost şi pe care apoi îl vor restitui public (cf. nr. 194-199) mai înainte de a face, 
în ziua Botezului, mărturisirea lor de credinţă conformă cu Simbolul.

184.  Consemnarea Simbolului se va face în săptămâna care urmează după primul 
scrutin. Dacă e cazul, se poate face şi în timpul catecumenatului (cf. nr. 125-126).

Lecturile şi omilia

185.  În locul lecturilor prevăzute pentru ziua de lucru, se vor citi pericopele cores-
 punzătoare indicate mai jos:
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LECTURA I 

Ascultă, Israele!
Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta.

Citire din Cartea Deuteronomului   6,1-7

 În zilele acelea,
Moise a vorbit către popor:

  1  „Iată poruncile, legile şi rânduielile 
 pe care a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, 
 să vă învăţ să le împliniţi
 în ţara pe care o veţi lua în stăpânire; 
  2  să te temi de Domnul, Dumnezeul tău. 
 În toate zilele vieţii tale,
 tu, fi ul tău şi fi ul fi ului tău,
 să păzeşti toate legile şi poruncile
 pe care ţi le dau eu astăzi,
 ca astfel să ai o viaţă lungă.
  3  Ascultă, Israele,
 caută să împlineşti poruncile Domnului,
 ca să fi i fericit şi să te înmulţeşti fără număr,
 în ţara în care curge lapte şi miere, 
 precum ţi-a făgăduit ţie
 Domnul Dumnezeul părinţilor tăi.
  4  Ascultă, Israele,
 Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
  5  Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău
 din toată inima ta, din tot sufl etul tău
 şi din toate puterile tale.
  6  Aceste porunci, pe care ţi le dau eu astăzi,
 să rămână întipărite în inima ta.
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  7  Să le repeţi fi ilor tăi,
 să vorbeşti despre ele fără încetare,
 când stai acasă sau mergi pe drum,
 când te culci şi când te scoli”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 18(19),8.9.10.11 (R. In 6,68)

R. Tu, Doamne,
 ai cuvintele vieţii veşnice.

  8 Legea Domnului este desăvârşită,
 înviorează sufl etul;
 mărturia Domnului este adevărată,
 îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

  9  Orânduirile Domnului sunt drepte,
 înveselesc inima,
 poruncile Domnului sunt strălucitoare,
 luminează ochii. R.

10  Frica de Domnul este curată,
 rămâne pentru totdeauna;
 judecăţile Domnului sunt adevărate,
 toate sunt drepte. R.

11  Ele sunt mai de dorit decât aurul
 şi decât mult aur curat,
 mai dulci decât mierea
 şi decât fagurele proaspăt. R.
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LECTURA A II-A 

Mărturisirea de credinţă a celui care crede în Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani   10,8-13

 fraţilor, 
8 însă ce spune [Moise]?

 „Cuvântul este aproape de tine,
 este în gura şi în inima ta”,
 adică cuvântul credinţei pe care îl predicăm.
  9  Într-adevăr, dacă îl mărturiseşti cu gura ta pe Domnul Isus
 şi crezi în inima ta
 că Dumnezeu l-a înviat din morţi,
 vei fi  mântuit, 
10  căci cu inima se crede
 pentru [a obţine] justifi carea,
 iar cu gura se dă mărturie
 pentru [a obţine] mântuirea.
11  De fapt, Scriptura spune:
 „Oricine crede în el
 nu va fi  făcut de ruşine”. 
12  Într-adevăr, nu este nici o deosebire
 între iudeu şi grec,
 căci el este Domnul tuturor,
 darnic faţă de toţi cei care îl invocă.
13  Într-adevăr, oricine va invoca numele Domnului
 va fi  mântuit.

Cuvântul Domnului

sau
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Prin evanghelie sunteţi mântuiţi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni   15,1-8

(forma lungă)

 fraţilor, 
1 vă aduc aminte evanghelia

 pe care v-am predicat-o,
 pe care voi aţi primit-o şi în care aţi rămas,
  2  prin care sunteţi mântuiţi,
 dacă o ţineţi aşa cum v-am predicat-o eu,
 altfel, în zadar aţi crezut.
  3  Căci v-am transmis, în primul rând,
 ceea ce am primit şi eu:
 Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi,
  4  a fost înmormântat şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
  5  Şi i s-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece,
  6  după aceea s-a arătat
 la peste cinci sute de fraţi dintr-o dată,
 dintre care cei mai mulţi au rămas până acum,
 iar unii dintre ei au murit.
  7  După aceea, i s-a arătat lui Iacob
 şi apoi tuturor apostolilor.
  8  Ultimului dintre toţi,
 ca unui născut înainte de vreme,
 mi s-a arătat şi mie.

Cuvântul Domnului
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Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni  15,1-4

(forma scurtă)

 fraţilor, 
1 vă aduc aminte evanghelia

 pe care v-am predicat-o,
 pe care voi aţi primit-o
 şi în care aţi rămas,
  2  prin care sunteţi mântuiţi,
 dacă o ţineţi aşa cum v-am predicat-o eu,
 altfel, în zadar aţi crezut.
  3  Căci v-am transmis, în primul rând,
 ceea ce am primit şi eu:
 Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi,
  4  a fost înmormântat
 şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Cuvântul Domnului

VERSETUL ÎNAINTE DE EVANGHELIE

 (Aleluia)  Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
    încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut,
    ca oricine crede în el
    să aibă viaţa veşnică. (Aleluia)       In 3,16
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EVANGHELIA

Pe această piatră
voi zidi Biserica mea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei   16,13-18

 În acel timp,
13 venind în părţile Cezareii lui Filip,

 Isus i-a întrebat pe discipolii săi:
 „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?”
14 Ei i-au spus:
 „Unii, «Ioan Botezătorul», alţii, «Ilie»,
 alţii, «Ieremia sau unul dintre profeţi»”.
15 El le-a spus:
 „Dar voi, cine spuneţi că sunt?”
16 Atunci Simon Petru a luat cuvântul şi a zis:
 „Tu eşti Cristos, 
 Fiul Dumnezeului celui viu!”
17 Isus i-a răspuns:
 „Fericit eşti Simon, fi ul lui Iona,
 căci nu carnea şi sângele ţi-au revelat aceasta,
 ci Tatăl meu care este în ceruri.
18 Şi eu îţi zic: tu eşti Petru
 şi pe această piatră voi zidi Biserica mea
 şi porţile iadului nu o vor birui.

Cuvântul Domnului

sau 
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Eu, lumina, am venit în lume,
pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întu neric.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  12,44-50

 În acel timp,
44 Isus a strigat şi a zis:

 „Cine crede în mine nu în mine crede,
 ci în acela care m-a trimis
45 şi cine mă vede îl vede pe cel care m-a trimis.
46 Eu, lumina, am venit în lume,
 pentru ca oricine crede în mine
 să nu rămână în întuneric.
47 Dacă cineva aude cuvintele mele
 şi nu le păzeşte, eu nu-l judec,
 pentru că nu am venit să judec lumea,
 ci să mântuiesc lumea.
48 Cine mă respinge şi nu primeşte cuvintele mele
 îşi are judecătorul:
 cuvântul pe care l-am spus,
 acela îl va judeca în ziua de pe urmă,
49 pentru că nu am vorbit de la mine însumi,
 ci acela care m-a trimis, Tatăl,
 mi-a dat poruncă ce să vorbesc şi ce să spun.
50 Şi ştiu că porunca lui este viaţă veşnică.
 Aşadar, ceea ce spun eu,
 aşa spun cum mi le-a spus Tatăl”.

Cuvântul Domnului
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 Urmează omilia în care celebrantul, pornind de la textul sacru, explică semnifi -
caţia şi importanţa Simbolului atât în legătură cu cateheza transmisă, cât şi în 
legătură cu măr turisirea de credinţă care se va face la Botez şi care va trebui 
respectată toată viaţa.

Consemnarea Simbolului

186.  După omilie diaconul spune: 

– Să se apropie cei aleşi ca să primească de la Biserică Simbolul 
credinţei.

 Celebrantul li se adresează cu aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare:

V. Preaiubiţilor,
 ascultaţi cuvintele credinţei
 prin care veţi primi îndreptăţirea.
 Sunt cu vinte puţine, dar cuprind mistere mari.
 Primiţi-le şi păstraţi-le cu o inimă sinceră.

 Apoi celebrantul începe să recite Simbolul, zicând:

V. Cred în Dumnezeu,

 şi continuă singur sau împreună cu comunitatea credincioşilor:

Tatăl atotputernicul, 
Creatorul cerului şi al pământului. 
Şi în Isus Cristos, 
Fiul său unic, 
Domnul nostru, 
care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, 
s-a născut din Maria Fecioara; 
a pătimit sub Ponţiu Pilat, 
s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat; 
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s-a coborât în iad, 
a treia zi a înviat din morţi; 
s-a suit la ceruri, 
şade de-a dreapta lui Dumnezeu, 
Tatăl atotputernicul; 
de unde are să vie 
să judece pe cei vii şi pe cei morţi. 
Cred în Duhul Sfânt; 
sfânta Biserică catolică, 
împărtăşirea sfi nţilor, 
iertarea păcatelor; 
învierea morţilor 
şi viaţa veşnică. Amin. 

                                                                                       

 Dacă se consideră potrivit, se poate folosi şi Simbolul niceno-constantinopo-
litan: 

V. Cred într-unul Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul,
Creatorul cerului şi al pământului,
al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.
Cred într-unul Domn, Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu, unul-născut,
care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii.
Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, iar nu creat, de o fi inţă cu Tatăl,
prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi, oamenii,
şi pentru a noastră mântuire
s-a coborât din ceruri.
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S-a întrupat de la Duhul Sfânt
din Maria Fecioara 
şi s-a făcut om.
S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat,
a pătimit şi s-a îngropat.
A înviat a treia zi, după Scripturi, 
s-a suit la cer, 
şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va veni cu mărire 
să judece pe cei vii şi pe cei morţi,
a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul,
care de la Tatăl şi de la Fiul purcede;
care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit
şi a grăit prin proroci.
Cred într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică.
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor
şi viaţa veacului ce va veni. Amin.

                                                                                       

Rugăciunea asupra celor aleşi

187.  Celebrantul îi invită pe credincioşi la rugăciune cu aceste cuvinte sau cu al tele 
asemănătoare:

V. Să ne rugăm pentru aleşii noştri, 
ca Domnul, Dumnezeul nostru,
să deschidă urechile inimilor lor 
şi poarta îndurării sale, 
pentru ca prin apa Botezului 
să primească iertarea tuturor păcatelor 
şi să fi e încorporaţi în Cristos Isus Domnul nostru.
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Toţi se roagă în tăcere.

Apoi, celebrantul, întinzând mâinile peste cei aleşi, zice: 

V. Doamne, izvorul luminii şi al adevărului, 
implorăm îndurarea ta veşnică şi preadreaptă 
pentru slujitorii tăi N. şi N.; 
fă-i curaţi şi sfi nţi; 
dă-le ştiinţă adevărată, 
speranţă neclintită şi o doctrină sfântă, 
ca să fi e demni
să primească harul Botezului. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Toţi: 

R. Amin.

CONSEMNAREA RUGĂCIUNII DOMNEŞTI

188.  Celor aleşi li se încredinţează, de asemenea, „Rugăciunea domnească” (Tatăl 
nostru), care din cele mai vechi timpuri este proprie celor care au primit, prin 
Botez, spiritul adopţiunii fi liale şi pe care neofi ţii o vor recita împreună cu cei-
lalţi botezaţi la prima celebrare a Euharistiei la care vor participa.

189.  Consemnarea Rugăciunii domneşti se face în săptămâna care urmează după 
al treilea scrutin. Dacă este cazul, se poate face şi în timpul catecumenatului 
(cf. nr. 125-126). Dacă e necesar, este permis să se amâne şi să se facă împreună 
cu riturile imediat pregătitoare (cf. nr. 193 ş.u.).

Lecturile şi cântările

190.  În locul lecturilor prevăzute pentru ziua de lucru, se vor citi pericopele cores pun-
zătoare indicate mai jos:
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LECTURA I

Vă voi atrage cu legăturile iubirii.

Citire din Cartea profetului Osea  11,1.3-4.8c-9

 aşa spune Domnul:
1 „L-am iubit pe Israel de când era copil,

 şi din Egipt l-am chemat pe fi ul meu.
  3 Eu l-am învăţat pe Efraim să meargă
 ţinându-l cu mâinile mele
 şi el nu a înţeles
 că eu aveam grijă de el.
  4 L-am condus cu bunătate,
 cu legături de gingăşie,
 l-am tratat ca un părinte
 care îşi ridică odorul la obraz,
 m-am aplecat asupra lui,
 dându-i de mâncare.
  8c Inima se zvârcoleşte în mine,
 mila mă cuprinde!
  9 Nu voi dezlănţui iuţimea mâniei mele,
 nu-l voi mai distruge pe Efraim,
 căci eu sunt Dumnezeu, şi nu om.
 În mijlocul vostru,
 eu sunt Dumnezeul cel sfânt
 şi nu voi veni să vă nimicesc”.

Cuvântul Domnului
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PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.  Domnul este păstorul meu, 
 nu voi duce lipsă de nimic.
  1 Domnul este păstorul meu,
 nu voi duce lipsă de nimic;
  2 el mă paşte pe păşuni verzi,
 mă conduce la ape de odihnă,
  3a îmi înviorează sufl etul. R.

  3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte
 de dragul numelui său.
  4 Chiar dacă ar fi  să umblu prin valea întunecată a morţii,
 nu mă tem de nici un rău,
 căci tu eşti cu mine,
 toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

  5 Tu pregăteşti masă pentru mine
 în faţa duşmanilor mei,
 îmi ungi capul cu untdelemn
 şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

  6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
 în toate zilele vieţii mele
 şi voi locui în casa Domnului
 până la sfârşitul zilelor mele. R.

sau 
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Ps 102(103),1-2.8 şi 10.11-12.13 şi 18 (R.: 13)

R.  Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,
 aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el.
  1 Binecuvântează, sufl ete al meu, pe Domnul
 şi tot ce este în mine
 să binecuvânteze numele său cel sfânt!
  2 Binecuvântează, sufl ete al meu, pe Domnul
 şi nu uita nicicând de binefacerile sale. R.

  8 Domnul este îndurător şi milostiv,
 el este îndelung răbdător şi plin de îndurare.
10 El nu ne răsplăteşte după greşelile noastre,
 nici nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre. R.

11 Cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,
 tot atât de mare este mila sa
 faţă de cei care se tem de el.
12 Cât de departe este răsăritul de apus,
 atât de mult îndepărtează de la noi păcatele noastre. R.

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,
 aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de el,
18 peste cei care păzesc legământul său
 şi îşi aduc aminte de poruncile lui,
 ca să le împlinească. R.
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LECTURA A II-A

Aţi primit Duhul înfi erii,
prin care strigăm: „Abba, Tată!”

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
către Romani   8,14-17.26-27

 fraţilor,
14 toţi cei care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu

 sunt fi ii lui Dumnezeu,
15 pentru că nu aţi primit un Duh de sclavie,
 ca să vă fi e din nou teamă,
 ci aţi primit Duhul înfi erii,
 prin care strigăm: „Abba, Tată!”
16 Însuşi Duhul dă mărturie duhului nostru
 că suntem fi i ai lui Dumnezeu.
17 Iar dacă suntem fi i, suntem şi moştenitori,
 moştenitori ai lui Dumnezeu
 şi împreună-moştenitori cu Cristos,
 dacă suferim cu el,
 ca împreună cu el să fi m şi preamăriţi.
26 De asemenea, şi Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre
 pentru că nu ştim ce să cerem în rugăciune
 aşa cum se cuvine,
 dar Duhul însuşi intervine pentru noi cu suspine negrăite.
27 Însă cel care cercetează inimile
 ştie care este dorinţa Duhului;
 adică intervine în favoarea sfi nţilor
 după voinţa lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului
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sau 

Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre,
care strigă: „Abba, Tată!”

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Galateni  4,4-7

 fraţilor,
4 când a venit împlinirea timpului,

 Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său,
 născut din femeie, născut sub Lege,
  5 ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub Lege,
 ca să primim înfi erea.
  6 Şi pentru că sunteţi fi i,
 Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său
 în inimile noastre,
 care strigă: „Abba, Tată!”
  7 Aşa încât nu mai eşti sclav, ci fi u;
 iar dacă eşti fi u,
 eşti şi moştenitor prin Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

VERSETUL ÎNAINTE DE EVANGHELIE

 (Aleluia)  Nu aţi primit un Duh de sclavie,
    ca să vă fi e din nou teamă,
    ci aţi primit Duhul înfi erii
    prin care strigăm: „Abba, Tată!” (Aleluia)  Rom 8,15
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Evanghelia

191.  Diaconul spune: 

– Să se apropie cei care trebuie să primească Rugăciunea dom-
nească.

Celebrantul se adresează celor aleşi cu aceste cuvinte sau cu altele asemănă-
toare:

V. Ascultaţi cum i-a învăţat Domnul pe ucenicii săi
 să se roage. 

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
după sfântul Matei  6,9-13

 În acel timp,
Isus a spus ucenicilor săi:

  9  „Voi deci aşa să vă rugaţi:
 Tatăl nostru, care eşti în ceruri,
 sfi nţească-se numele tău.
10 Vie împărăţia ta.
 Facă-se voia ta,
 precum în cer, aşa şi pe pământ.
11 Pâinea noastră cea de toate zilele
 dă-ne-o nouă astăzi
12 şi ne iartă nouă greşelile noastre,
 precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
13 Şi nu ne duce pe noi în ispită,
 ci ne mântuieşte de Cel Rău”.

Urmează omilia în care celebrantul explică semnifi caţia şi importanţa Rugă-
ciunii domneşti.
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Rugăciunea asupra celor aleşi

192.  Celebrantul îi invită pe credincioşi la rugăciune cu aceste cuvinte sau cu al tele 
asemănătoare:

V. Să ne rugăm pentru aceşti aleşi ai noştri, 
ca Domnul Dumnezeul nostru 
să deschidă urechile inimilor lor 
şi poarta îndurării sale, 
pentru ca prin apa Botezului 
să primească iertarea tuturor păcatelor 
şi să fi e încorporaţi în Cristos Isus, Domnul nostru.

Toţi se roagă în tăcere.

Apoi celebrantul, întinzând mâinile peste cei aleşi, zice: 

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic, 
care faci Biserica ta mereu rodnică,
dăruindu-i noi fi i, 
sporeşte în aceşti aleşi ai noştri
înţelegerea credinţei, 
pentru ca, născându-se la viaţa cea nouă
în apa Botezului, 
să fi e primiţi în numărul fi ilor tăi adoptivi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Toţi: 

R. Amin.
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RITURILE IMEDIAT PREGĂTITOARE

193.  Dacă cei aleşi se pot întruni în Sâmbăta Sfântă spre a se pregăti în reculegere 
şi rugăciune pentru primirea sacramentelor, sunt propuse următoarele rituri, 
care pot fi  folosite toate sau în parte, după caz.

I. RESTITUIREA SIMBOLULUI

194.  Cu acest rit cei aleşi sunt pregătiţi pentru mărturisirea baptismală a credinţei 
şi sunt instruiţi cu privire la obligaţia de a vesti cuvântul evangheliei.

195.  Dacă, prin forţa împrejurărilor, Simbolul nu a putut fi  consemnat, nu se va face 
restituirea.

Lecturile şi omilia

196.  Se începe cu o cântare potrivită. Apoi se citeşte una dintre pericopele care ur-
mează sau alta potrivită:

Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei  16,13-17

 În acel timp,
13 venind în părţile Cezareii lui Filip,

 Isus i-a întrebat pe discipolii săi:
 „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?”
14 Ei i-au spus: „Unii, «Ioan Botezătorul», alţii, «Ilie»,
 alţii, «Ieremia sau unul dintre profeţi»”.
15 El le-a spus: „Dar voi, cine spuneţi că sunt?”
16 Atunci Simon Petru a luat cuvântul şi a zis:
 „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!”
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17 Isus i-a răspuns: „Fericit eşti Simon, fi ul lui Iona,
 căci nu carnea şi sângele ţi-au revelat aceasta,
 ci Tatăl meu care este în ceruri”.

Cuvântul Domnului

„Effata!”, care înseamnă „Deschide-te!”
(în cazul în care se celebrează totodată ritul „Effata”)

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu  7,31-37

 În acel timp,
31 ieşind din nou din ţinutul Tirului,

 a trecut prin Sidon spre Marea Galileii,
 în mijlocul ţinutului Decapole.
32 I-au adus un surd care vorbea cu greu
 şi l-au rugat să-şi pună mâna peste el.
33 Luându-l la o parte din mulţime,
 i-a pus degetele în urechi şi, cu salivă, i-a atins limba.
34 Apoi, privind spre cer, a suspinat şi a zis:
 „Effata!”, care înseamnă „Deschide-te!”
35 Îndată i s-au deschis urechile
 şi i s-a desfăcut legătura limbii şi vorbea clar.
36 Iar el le-a poruncit să nu spună nimănui,
 însă cu cât mai mult le poruncea,
 cu atât mai mult ei îi duceau vestea
37 şi, peste măsură de uluiţi, spuneau:
 „Toate le-a făcut bine; chiar şi pe surzi îi face să audă
 şi pe muţi să vorbească”.

Cuvântul Domnului
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La cine să mergem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  6,35.63-71

 isus le-a spus:
35 „Eu sunt pâinea vieţii.

 Celui care vine la mine nu-i va mai fi  foame
 şi celui care crede în mine nu-i va mai fi  sete niciodată.
63 Duhul este acela care dă viaţa, trupul nu foloseşte la nimic.
 Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă.
64 Dar sunt unii dintre voi care nu cred!”
 De fapt, Isus ştia de la început cine sunt cei care nu cred
 şi cine este acela care îl va trăda.
65 Şi le-a zis:
 „De aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine
 decât dacă îi este dat de la Tatăl”.
66 După aceasta, mulţi dintre discipolii lui s-au retras
 şi nu mai mergeau cu el.
67 Atunci, Isus le-a zis celor doisprezece:
 „Nu cumva vreţi să plecaţi şi voi?”
68 Simon Petru i-a răspuns: „Doamne, la cine să mergem?
 Tu ai cuvintele vieţii veşnice,
69 iar noi am crezut şi am cunoscut
 că tu eşti sfântul lui Dumnezeu”.
70 Isus le-a răspuns:
 „Oare nu v-am ales eu pe voi doisprezece?
 Dar unul dintre voi este un diavol!”
71 De fapt, vorbea despre Iuda, fi ul lui Simon Iscarioteanul,
 pentru că acesta, unul dintre cei doisprezece,
 avea să-l trădeze.

Cuvântul Domnului
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Se ţine o scurtă omilie.

197.  Dacă se face totodată ritul „Effata”, celebrarea începe de la cele prevăzute 
la nr. 200-202.

Rugăciune la restituirea Simbolului

198.  Celebrantul rosteşte această rugăciune, cu mâinile întinse. 

V. Să ne rugăm.

Fă, Doamne, ca aceşti aleşi, 
care au cunoscut planul iubirii tale 
şi misterele vieţii lui Cristos, 
să le mărturisească cu buzele, 
să le pună în practică prin credinţă 
şi, în faptele lor,
să împlinească totdeauna voinţa ta. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

Toţi: 

R. Amin.

Restituirea Simbolului

199.  Apoi cei aleşi recită Simbolul: 

Cred în Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul, 
Creatorul cerului şi al pământului. 
Şi în Isus Cristos, 
Fiul său unic, Domnul nostru, 
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care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, 
s-a născut din Maria Fecioara; 
a pătimit sub Ponţiu Pilat, 
s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat; 
s-a coborât în iad, 
a treia zi a înviat din morţi; 
s-a suit la ceruri, 
şade de-a dreapta lui Dumnezeu, 
Tatăl atotputernicul; 
de unde are să vie 
să judece pe cei vii şi pe cei morţi. 
Cred în Duhul Sfânt; 
sfânta Biserică catolică; 
împărtăşirea sfi nţilor, 
iertarea păcatelor; 
învierea morţilor 
şi viaţa veşnică. Amin.

Dacă la consemnarea Simbolului s-a folosit Simbolul niceno-constantinopo-
litan, se foloseşte şi la restituire acelaşi Simbol (cf. nr. 186).
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II. RITUL „EFFATA”

200.  Prin acest rit, în virtutea simbolismului propriu, se subliniază necesitatea ha rului 
pentru a putea asculta cuvântul lui Dumnezeu şi a-l mărturisi pentru propria 
mântuire.

Lectura

201.  După o cântare potrivită se citeşte Mc 7,31-37, (nr. 196) text pe care cele brantul 
îl explică pe scurt.

Ritul „Effata”

202.  Apoi celebrantul, atingând cu degetul gros urechea dreaptă şi pe cea stângă a 
fi ecărui ales precum şi gura, având buzele închise, spune: 

V. Effata, ceea ce înseamnă: Deschide-te,
ca să mărturiseşti credinţa pe care ai auzit-o 
spre lauda şi mărirea lui Dumnezeu.

Dacă cei aleşi sunt mulţi, se foloseşte formula întreagă numai pentru primul; 
pentru ceilalţi se spune:

V. Effata, ceea ce înseamnă: Deschide-te.

III. ALEGEREA NUMELUI CREŞTIN

203.  Se poate da acum noul nume, dacă nu a fost dat mai înainte conform preve derii 
de la nr. 88. Acest nume trebuie să fi e creştin sau luat din cultura ţării respective, 
cu condiţia să poată îmbrăca o semnifi caţie creştină. Uneori, dacă e cazul şi 
dacă cei aleşi sunt puţini, va fi  de ajuns să i se explice celui ales semnifi caţia 
creştină a nu melui pe care l-a primit deja dinainte de la părinţi.
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Lecturile

204.  După o cântare potrivită, după caz, se face o lectură, pe care celebrantul o explică 
pe scurt, de pildă:

Numele tău va fi  Abraham.

Citire din Cartea Genezei  17,1-7

 În acel timp,
1 când Abraham a ajuns

 la vârsta de nouăzeci şi nouă de ani,
 Domnul i-a apărut şi i-a zis:
 „Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic,
 umblă în prezenţa mea şi fi i desăvârşit!”
  2 Voi încheia un legământ cu tine
 şi te voi înmulţi foarte mult.
  3 Abraham s-a aruncat cu faţa la pământ
 şi Dumnezeu i-a vorbit astfel:
  4 „Iată legământul, pe care-l fac cu tine:
 Vei fi  tatăl multor popoare.
  5 Nu te vei mai numi Abram,
 ci numele tău va fi  Abraham;
 căci voi face din tine tatăl multor popoare.
  6 Îţi voi înmulţi urmaşii nespus de mult,
 voi scoate din tine popoare şi regi vor ieşi din tine.
  7 Voi încheia legământul meu cu tine,
 iar după tine cu urmaşii tăi din neam în neam;
 acesta va fi  un legământ veşnic,
 în puterea căruia eu voi fi  Dumnezeul tău
 şi al urmaşilor tăi”.

Cuvântul Domnului
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Îţi vor pune un nume nou.

Citire din Cartea profetului Isaia  62,1-5

 din dragoste pentru Sion nu voi tăcea,
1 din dragoste pentru Ierusalim

 nu voi avea odihnă,
 până când dreptatea lui
 nu va apărea ca o lumină
 şi mântuirea lui nu va străluci
 ca o făclie aprinsă.
  2 Atunci neamurile vor vedea dreptatea ta
 şi toţi regii mărirea ta;
 şi-ţi vor pune un nume nou
 pe care îl va hotărî însuşi Domnul.
  3 Vei fi  ca o cunună de glorie în mâna Domnului
 şi ca o diademă împărătească
 în mâna Dumnezeului tău.
  4 De acum, nu te vor mai numi „Cea Părăsită”
 şi nu-ţi vor mai numi pământul tău „Ţară Pustie”,
 ci te vor numi „Bucuria Mea”
 şi pământul tău: „Măritată”,
 căci Domnul şi-a găsit bucuria în tine
 şi ţara ta se va cununa cu el.
  5 După cum se uneşte în căsătorie tânărul cu fecioara,
 la fel cel ce te-a zidit se va uni cu tine,
 şi după cum se bucură mirele de mireasă,
 tot la fel se va bucura de tine Dumnezeul tău.

Cuvântul Domnului
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Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan  3,11-13

 aşa spune Cel Sfânt,
cel care are cheia lui David:

11 „Eu vin curând.
 Păstrează ceea ce ai ca nimeni să nu-ţi ia coroana.
12 Pe cel care învinge îl voi pune ca o coloană
 în templul Dumnezeului meu
 şi nu va mai ieşi din el.
 Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu
 şi numele cetăţii Dumnezeului meu, al noului Ierusalim,
 care coboară din cer de la Dumnezeul meu,
 şi numele meu cel nou.
13 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor”.

Cuvântul Domnului

Tu eşti Petru.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei  16,13-18

 În acel timp,
13 venind în părţile Cezareii lui Filip,

 Isus i-a întrebat pe discipolii săi:
 „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?”
14 Ei i-au spus: „Unii, «Ioan Botezătorul», alţii, «Ilie»,
 alţii, «Ieremia sau unul dintre profeţi»”.
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15 El le-a spus: „Dar voi, cine spuneţi că sunt?”
16 Atunci Simon Petru a luat cuvântul şi a zis:
 „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!”
17 Isus i-a răspuns:
 „Fericit eşti Simon, fi ul lui Iona,
 căci nu carnea şi sângele ţi-au revelat aceasta,
 ci Tatăl meu care este în ceruri.
18 Şi eu îţi zic: tu eşti Petru
 şi pe această piatră voi zidi Biserica mea
 şi porţile iadului nu o vor birui”.

Cuvântul Domnului

Te vei numi „Chefa”.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  1,40-42

 În acel timp,
40 unul dintre cei doi,

 care îl auziseră pe Ioan şi-l urmaseră [pe Isus],
 era Andrei, fratele lui Simon Petru.
41 Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său, Simon,
 şi i-a spus: „L-am găsit pe Mesia!”
 – care, tradus, înseamnă „Cristos” –
42 şi l-a adus la Isus.
 Privindu-l, Isus i-a zis:
 „Tu eşti Simon, fi ul lui Ioan;
 tu te vei numi «Chefa»”
 – care înseamnă „Petru”.

Cuvântul Domnului
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Alegerea numelui

205.  Celebrantul îl întreabă pe cel ales ce nume şi-a ales. Apoi, dacă e cazul (cf. nr. 203) 
spune: 

V. N., de acum înainte te vei numi N.

Cel ales: 

R. Amin (sau un alt răspuns potrivit).

Dacă e cazul, celebrantul explică semnifi caţia creştină a numelui primit deja 
dinainte de la părinţi.

IV. UNGEREA CU UNTDELEMNUL CATECUMENILOR

206.  Ungerea cu untdelemnul catecumenilor, dacă după aprecierea conferinţei 
epis  copale este menţinută şi din cauza lipsei de timp nu se poate celebra în 
cursul vigiliei pascale, se poate face în Sâmbăta Sfântă. Se poate administra separat 
sau împreună cu restituirea Simbolului, fi e înainte spre a o pregăti, fi e după, 
spre a o întări.

207.  Pentru ungere să se folosească untdelemnul catecumenilor binecuvântat de 
episcop la Liturghia crismei. Dacă din motive pastorale2 îl binecuvântează 
preotul, spune următoarea rugăciune:

V. Dumnezeule, 
sprijinitorul şi apărătorul poporului tău, 
binecuvântează  acest untdelemn 
din care ai voit să faci un semn al puterii divine, 
şi dăruieşte tărie catecumenilor care vor fi  unşi cu el, 
pentru ca, primind înţelepciune divină şi forţă, 

2 Cf. Ritualul binecuvântării catecumenilor şi a bolnavilor şi al facerii crismei, Norme intro-
ductive, nr. 7. 
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să înţeleagă mai profund evanghelia lui Cristos, 
să se angajeze cu sufl et generos în viaţa creştină 
şi, devenind vrednici de a fi  adoptaţi ca fi i, 
să guste bucuria de a se renaşte
şi a trăi în Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Toţi: 

R. Amin.

Apoi celebrantul, îndreptându-se spre cei aleşi, spune: 

V. Eu vă ung cu untdelemn, 
care este semnul mântuirii;
să vă întărească cu puterea sa Cristos mântuitorul, 
care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Cei aleşi: 

R. Amin.

Fiecare ales este uns cu untdelemnul catecumenilor pe piept sau pe amândouă 
mâi nile sau, dacă se consideră potrivit, chiar pe alte părţi ale trupului. Dacă cei 
aleşi sunt numeroşi, ungerea se poate face de către mai mulţi slujitori.
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TREAPTA A TREIA:
CELEBRAREA SACRAMENTELOR INIŢIERII

208.  Iniţierea adulţilor se celebrează, potrivit tradiţiei, în noaptea sfântă a vigiliei 
pascale. Sacramentele sunt conferite după binecuvântarea apei, după cum este 
pre văzut în Ritualul vigiliei pascale la nr. 44.

209.  Dacă însă este celebrată în afara timpurilor obişnuite (cf. Normele introduc tive 
nr. 58-59), să se facă în aşa fel încât celebrarea să manifeste caracterul pascal 
(cf. Normele generale ale iniţierii creştine, nr. 6), folosindu-se Liturghia rituală 
propusă în Liturghier (cf. de asemenea mai jos, la nr. 388).

CELEBRAREA BOTEZULUI

210.  Chiar şi atunci când sacramentele iniţierii sunt celebrate în afara solemnităţii 
pascale, să se săvârşească ritul binecuvântării apei (cf. Normele generale intro-
ductive ale iniţierii creştine, nr. 21), cu care, prin comemorarea faptelor minu-
nate săvârşite de Dumnezeu, este amintit misterul iubirii sale de la întemeierea 
lumii şi de la crearea neamului omenesc; apoi, prin invocarea Duhului Sfânt 
şi vestirea morţii şi învierii lui Cristos, se scoate în evidenţă noutatea băii renaş-
terii orânduite de Domnul, prin care devenim părtaşi ai morţii şi învierii sale 
şi primim însăşi sfi nţenia lui Dumnezeu.

211.  Lepădarea de Satana şi mărturisirea de credinţă constituie un singur rit care 
îşi găseşte împlinirea în Botezul adulţilor. Deoarece Botezul este sacramentul 
cre dinţei, prin care catecumenii se ataşează de Dumnezeu şi totodată sunt renăs-
cuţi de el, pe bună dreptate baia Botezului este precedată de actul prin care unul 
fi ecare, aşa cum era prefi gurat în prima alianţă a patriarhilor, acum se leapădă 
în mod hotărât de păcat şi de Satana astfel încât îmbrăţişează pentru totdeauna 
promisiunea Mântui torului şi misterul Sfi ntei Treimi. Prin această mărturisire 
pe care o fac în faţa celebran tului şi a comunităţii, ei exprimă voinţa, maturi-
zată în timpul catecumenatului, de a încheia cu Cristos o nouă alianţă. În această 
cre dinţă, transmisă de Biserică din voinţa lui Dumnezeu şi pe care ei au 
îmbrăţişat-o, sunt botezaţi adulţii.

RITUALUL INIŢIERII CREŞTINE A ADULŢILOR128



212.  Ungerea cu untdelemnul catecumenilor care se face între lepădare şi mărturi-
 sirea de credinţă, din motive pastorale sau din utilitate liturgică, poate fi  anti-
cipată (cf. nr. 206-207).

 În acest caz să se aibă în vedere că prin ungere se exprimă necesitatea ajuto rului 
divin pentru ca acela care se botează, depăşind obstacolele trecutului şi 
cursele diavolului, să poată păşi cu curaj pe drumul mărturisirii credinţei căreia 
va trebui să-i rămână fi del în tot cursul vieţii.

Îndemnul celebrantului

213.  Înainte de litaniile sfi nţilor candidaţii la Botez se apropie de cristelniţă îm preună 
cu naşii şi cu naşele lor şi se aşază în jurul ei în aşa fel încât să nu împiedice vizibi-
litatea credincioşilor. În cazul în care candidaţii sunt mulţi la număr, pot să se 
apropie în timp ce se cântă litaniile.

Celebrantul, adresându-se celor de faţă, face acest îndemn sau altul asemănător:

V. Fraţilor preaiubiţi,
să implorăm îndurarea lui Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul
pentru aceşti slujitori ai săi, N. şi N.,
care cer sfântul Botez.
El, care i-a chemat şi i-a călăuzit până în acest moment,
să le dea lumină şi tărie,
ca să se ataşeze de Cristos cu sufl et generos
şi să mărturisească credinţa Bisericii.
Să le dăruiască reînnoirea Duhului Sfânt
pe care îl vom invoca asupra acestei ape.

Litaniile

214.  Apoi se cântă litaniile la care se pot adăuga unele nume de sfi nţi, în special ai 
Bisericii locale, al titlului bisericii, ale patronilor locului şi ale celor care primesc 
Botezul. 

Prenumele sfi nţilor cuprinse în paranteze, dacă se consideră potrivit, pot fi  omise, 
când litaniile sunt cântate în limba latină.
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V. Doamne, îndură-te de noi!
R. Doamne, îndură-te de noi!

V. Cristoase, îndură-te de noi!
R. Cristoase, îndură-te de noi!

V. Doamne, îndură-te de noi!
R. Doamne, îndură-te de noi!

V. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, 
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nte Mihail,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nţilor îngeri ai lui Dumnezeu,
R. Rugaţi-vă pentru noi!

V. Sfi nte Ioane Botezătorule,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nte Iosife,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nţilor Petru şi Paul,
R. Rugaţi-vă pentru noi!

V. Sfi nte Andrei,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nte Ioane,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfântă Marie Magdalena,
R. Roagă-te pentru noi!
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V. Sfi nte Ştefane,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nte Ignaţiu de Antiohia,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nte Laurenţiu,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi ntelor Perpetua şi Felicitas,
R. Rugaţi-vă pentru noi!

V. Sfântă Agneza,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nte Grigore,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nte Augustine,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nte Atanasiu,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nte Vasile,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nte Martine,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nte Benedict,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nţilor Francisc şi Dominic,
R. Rugaţi-vă pentru noi!
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V. Sfi nte Francisc (Xaveriu),
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfi nte Ioane Maria (Vianney),
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfântă Ecaterina (din Siena),
R. Roagă-te pentru noi!

V. Sfântă Tereza din Avila,
R. Roagă-te pentru noi!

V. Toţi sfi nţii şi sfi ntele lui Dumnezeu,
R. Rugaţi-vă pentru noi!

V. Fii milostiv,
R. Mântuieşte-ne, Doamne!

V. De orice rău,
R. Mântuieşte-ne, Doamne!

V. De orice păcat,
R. Mântuieşte-ne, Doamne!

V. De moartea veşnică,
R. Mântuieşte-ne, Doamne!

V. Prin întruparea ta,
R. Mântuieşte-ne, Doamne!

V. Prin moartea şi învierea ta,
R. Mântuieşte-ne, Doamne!

V. Prin revărsarea Duhului Sfânt,
R. Mântuieşte-ne, Doamne!
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V. Noi, păcătoşii,
R. Te rugăm, ascultă-ne!

V. Ca să binevoieşti a-i renaşte la viaţa harului
pe cei chemaţi să primească acum Botezul,

R. Te rugăm, ascultă-ne!

V. Isuse, Fiul Dumnezeului celui viu,
R. Te rugăm, ascultă-ne!

V. Cristoase,  auzi-ne!
R. Cristoase, auzi-ne!

V. Cristoase, ascultă-ne!
R. Cristoase, ascultă-ne!

Binecuvântarea apei

215.  Celebrantul, stând cu faţa spre vasul cu apa de Botez, rosteşte această binecu-
 vântare:

V. Dumnezeule, prin semnele văzute ale sfi ntelor taine,
împlineşti cu putere nevăzută
minunea mântuirii oamenilor.
De-a lungul timpurilor, în diferite feluri,
tu ai pregătit apa
ca să fi e semnul vizibil al sfântului Botez:
încă de la începutul lumii Duhul tău plutea peste ape,
dându-le sămânţa puterii de sfi nţire;
şi potopul a fost o imagine a Botezului:
acum, ca şi atunci,
apa simbolizează sfârşitul păcatului
şi începutul unei vieţi noi;
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atunci când i-ai eliberat pe fi ii lui Abraham din robie,
făcându-i să treacă nevătămaţi prin Marea Roşie,
ai simbolizat în ei
pe poporul celor mântuiţi prin sfântul Botez;
iar la împlinirea timpului,
Fiul tău unul-născut, Domnul nostru Isus Cristos,
a fost botezat în apa Iordanului şi uns cu Duhul Sfânt;
răstignit pe cruce,
el a lăsat să iasă din coasta sa sânge şi apă;
după înviere a poruncit apostolilor săi zicând:
„Mergeţi şi predicaţi evanghelia la toate popoarele,
botezându-le în numele Tatălui, şi al Fiului,
şi al Sfântului Duh”.
Şi acum, Părinte sfânt,
priveşte cu iubire asupra Bisericii tale
şi deschide izvorul sfântului Botez;
revarsă în această apă, prin puterea Duhului Sfânt,
harul Fiului tău preaiubit,
pentru ca, prin taina Botezului,
omul făcut după chipul şi asemănarea ta
să fi e curăţat de întinarea păcatului
şi să învie ca o făptură nouă din apă şi Duh Sfânt.

Celebrantul atinge apa cu mâna dreaptă şi continuă:

V. Doamne, te rugăm să coboare în această apă
puterea Sfântului Duh,
pentru ca aceia care prin ea vor primi taina Botezului,
înmormântaţi fi ind în moarte împreună cu Cristos,
să învie împreună cu el la viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Alte formule la alegere la nr. 389. 
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216.  În timpul pascal, dacă este apă de Botez binecuvântată în noaptea Paştelui, pentru 
ca din ritualul Botezului să nu lipsească rugăciunea de mulţumire şi cerere, se 
face binecuvântarea apei după formulele care se afl ă la nr. 389, ţinându-se cont 
de variaţia textelor de la sfârşitul formulelor.

Lepădarea

217.  După binecuvântarea apei, celebrantul îi întreabă în acelaşi timp pe toţi cei aleşi, 
folosind una dintre formulele care urmează:

Formula A

V. Vă lepădaţi de Satana
 şi de toate faptele lui
 şi de toate ademenirile lui?

Cei aleşi: 

R. Mă lepăd.

sau

Formula B

V. Vă lepădaţi de Satana?

Cei aleşi: 

R. Mă lepăd.

Celebrantul: 

V. Şi de toate faptele lui?

Cei aleşi: 

R. Mă lepăd.
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Celebrantul: 

V. Şi de toată trufi a lui?

Cei aleşi: 

R. Mă lepăd.

sau

Formula C

Celebrantul: 

V. Vă lepădaţi de păcat,
 pentru a trăi în libertatea copiilor lui Dumnezeu?

Cei aleşi: 

R. Mă lepăd.

Celebrantul: 

V. Vă lepădaţi de ademenirile răului,
 pentru a nu ajunge sub stăpânirea păcatului?

Cei aleşi: 

R. Mă lepăd.

Celebrantul: 

V. Vă lepădaţi de Satana,
 care este începutul şi cauza oricărui păcat?

Cei aleşi: 

R. Mă lepăd.
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Dacă e cazul, celebrantul, cere de la naşi (sau de la naşe) numele celor care se 
botează, apoi îi întreabă individual, alegând după plac una dintre cele trei formule 
de mai sus. 

Aceste trei formule, dacă e cazul, pot avea o adaptare mai potrivită din partea 
confe rinţelor episcopale, în special acolo unde e necesar ca aleşii să renunţe 
la superstiţii, la ghicitori şi la magie (cf. mai sus nr. 80).

Ungerea cu untdelemnul catecumenilor

218.  Dacă ungerea cu untdelemnul catecumenilor nu s-a făcut înainte, în cadrul ritu-
rilor imediat pregătitoare (nr. 206-207), celebrantul spune:

V. Eu vă ung cu untdelemn, 
care este semnul mântuirii;
să vă întărească cu puterea sa Cristos mântuitorul, 
care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

 Cei aleşi: 

R. Amin.

Fiecare ales este uns cu untdelemnul catecumenilor pe piept sau pe amândouă 
mâi nile sau, dacă se consideră potrivit, chiar pe alte părţi ale trupului. Dacă 
aleşii sunt mulţi la număr, ungerea se poate face de către mai mulţi slujitori.

Această ungere se poate omite, după aprecierea conferinţei episcopale.

Mărturisirea de credinţă

219.  Celebrantul, informându-se din nou de la naş (sau naşă) care este numele celui 
care urmează să fi e botezat, întreabă pe fi ecare:

V. N., crezi în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
 creatorul cerului şi al pământului?

 Cel ales: 

R. Cred.
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 Celebrantul: 

V. Crezi în Isus Cristos,
 Fiul său unic, Domnul nostru,

născut din Maria Fecioară,
care a pătimit şi a fost îngropat,
a înviat din morţi şi şade la dreapta Tatălui?

 Cel ales: 

R. Cred.

 Celebrantul: 

V. Crezi în Duhul Sfânt,
sfânta Biserică Catolică,
împărtăşirea sfi nţilor,
iertarea păca telor,
învierea morţilor şi viaţa veşnică?

 Cel ales: 

R. Cred.

După mărturisirea de credinţă, fi ecare primeşte Botezul prin scufundare sau 
prin tur nare.

Când cei care primesc botezul sunt mulţi la număr, mărturisirea de credinţă 
se poate face în acelaşi timp de toţi sau de mai mulţi împreună.

Ritul Botezului

220.  Dacă Botezul se administrează prin scufundare, fi e a corpului în întregime, fi e 
numai a capului, să se acorde atenţie respectării exigenţelor modestiei şi decenţei 
care se impune.

 Celebrantul, atingându-l pe ales, îi scufundă trupul sau capul şi tot de atâtea 
ori ridicându-l, îl botează, invocând o singură dată Sfânta Treime.
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V. N., eu te botez în numele Tatălui,

 prima scufundare

 şi al Fiului,

 a doua scufundare

 şi al Sfântului Duh.

 a treia scufundare.

Naşul sau naşa, sau amândoi pun mâna dreaptă pe umărul celui ales.

După Botezul fi ecărui adult e bine ca poporul să rostească o scurtă aclamaţie 
(cf. nr. 391-411).

221.  Dacă Botezul are loc prin turnare, celebrantul scoate apă de Botez din cris tel-
niţă şi, turnând-o de trei ori pe capul înclinat al celui ales, îl botează în numele 
Preasfi ntei Treimi:

V. N., eu te botez în numele Tatălui,

 prima turnare

 şi al Fiului,

 a doua turnare

 şi al Sfântului Duh.

 a treia turnare.

Naşul sau naşa sau amândoi pun mâna dreaptă pe umărul celui ales.

După Botezul fi ecărui adult e bine ca poporul să rostească o scurtă aclamaţie 
(cf. nr. 391-411).

222.  Când cei aleşi sunt mulţi la număr, dacă sunt de faţă şi alţi preoţi sau dia-
coni, cei care primesc Botezul pot fi  distribuiţi la diferiţi slujitori care fac 
scufundarea sau turnarea, folosind formula la singular. 

 În timp ce se celebrează ritul, e de dorit ca poporul să cânte. De asemenea, 
se pot face lecturi sau se poate păstra tăcerea. 
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RITURILE EXPLICATIVE

223.  Imediat după Botez se celebrează riturile explicative (nr. 224-226). La sfâr şitul 
acestora, în mod obişnuit, se celebrează Mirul, cum e prevăzut mai departe 
(nr. 227-231). În acest caz se omite ungerea de după Botez.

                                                                                       

Ungerea de după Botez

[224.]  Dacă, dintr-un motiv special, celebrarea Mirului este separată de Botez, după 
scufundare sau după turnarea apei, celebrantul face ungerea cu crismă în mod 
obiş nuit, spunând în acelaşi timp asupra tuturor celor botezaţi:

V. Dumnezeu atotputernicul, 
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
care v-a renăscut din apă şi Duh Sfânt 
şi v-a dăruit iertarea tuturor păcatelor, 
el însuşi vă unge cu untdelemnul mântuirii, 
pentru ca, făcând parte din poporul său, 
să rămâneţi mădulare ale lui Cristos 
preot, profet şi împărat, pentru viaţa veşnică.

 Cei botezaţi: 

R. Amin.

Celebrantul unge pe fi ecare cu sfânta crismă pe creştetul capului, fără să spună 
nimic.

Dacă numărul celor botezaţi este mare şi sunt de faţă mai mulţi preoţi şi dia-
coni, fi ecare poate să ungă cu crismă câţiva botezaţi.

                                                                                       

RITUALUL INIŢIERII CREŞTINE A ADULŢILOR140



Înmânarea hainei albe

225.  Celebrantul spune: 

V. N. şi N., aţi devenit făpturi noi 
şi aţi fost îmbrăcaţi cu Cristos.
Primiţi, aşadar, haina albă şi purtaţi-o nepătată 
până la scaunul de judecată al Domnului nostru Isus Cristos, 
ca să aveţi viaţă veşnică.

 Cei botezaţi: 

R. Amin.

La cuvintele Primiţi, aşadar, haina albă, naşii şi naşele îi îmbracă pe neofi ţi 
cu o haină albă, afară de cazul că obiceiurile locale recomandă o culoare mai 
potrivită.

Dacă se crede de cuviinţă, acest rit se poate omite.

Înmânarea lumânării aprinse

226.  Celebrantul ia în mâini sau atinge lumânarea pascală, spunând:

V. Naşilor şi naşelor, apropiaţi-vă pentru a da neofi ţilor lumina.

Naşii şi naşele se apropie, aprind o lumânare de la lumânarea pascală şi o 
înmânează neofi tului. Apoi celebrantul spune:

V. Aţi devenit lumină în Cristos. 
Să umblaţi mereu ca fi i ai luminii, 
pentru ca rămânând statornici în credinţă, 
să puteţi ieşi în întâmpinarea Domnului 
când va veni împreună cu toţi sfi nţii în împărăţia cerului.

 Cei botezaţi: 

R. Amin.
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CELEBRAREA MIRULUI

227.  Între celebrarea Botezului şi cea a Mirului, dacă se crede de cuviinţă, comu ni-
tatea poate cânta o cântare potrivită.

 Celebrarea Mirului poate avea loc fi e în prezbiteriu, fi e în baptisteriu, în funcţie 
de împrejurările locului.

228.  Dacă Botezul a fost conferit de episcop, se cuvine ca însuşi episcopul să admi-
 nistreze imediat Mirul. În absenţa episcopului, Mirul poate fi  administrat de 
preotul care a conferit Botezul.

 Când cei care trebuie miruiţi sunt mulţi la număr, slujitorului Mirului i se pot 
asocia, în administrarea sacramentului, preoţi care corespund acestui serviciu 
(cf. nr. 46).

229.  Celebrantul se adresează pe scurt neofi ţilor cu aceste cuvinte sau cu altele asemă-
nătoare:

V. Dragi neofi ţi,
care prin Botez v-aţi renăscut la viaţa fi ilor lui Dumnezeu
şi aţi devenit mădulare ale lui Cristos
şi ale poporului său preoţesc,
vă rămâne acum să-l primiţi în dar pe Duhul Sfânt,
care în ziua de Rusalii
a fost trimis de Domnul asupra apos tolilor,
iar apostolii şi succesorii lor l-au dăruit celor botezaţi. 

Aşadar, veţi primi şi voi, potrivit promisiunii,
puterea Duhului Sfânt pentru ca,
deve nind mai desăvârşit asemănători cu Cristos,
să puteţi da mărturie despre pătimirea şi învierea Domnului
şi să deveniţi membri activi ai Bisericii
spre a zidi trupul lui Cristos întru credinţă şi iubire.
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Apoi celebrantul (avându-i lângă el pe preoţii asociaţi), în picioare, cu mâinile 
îm preunate şi întors către popor, spune:

V. Fraţilor preaiubiţi,
 să ne rugăm lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, 

ca să reverse cu bunătate asupra acestor neofi ţi
pe Duhul Sfânt, 
care să-i întărească cu bogăţia darurilor sale 
şi, prin ungere, să-i facă pe deplin asemănători cu Cristos, 
Fiul lui Dumnezeu.

 Toţi se roagă un timp în tăcere.

230.  Apoi celebrantul şi, împreună cu el, preoţii care i se asociază, îşi impun mâi-
nile asupra tuturor celor care primesc Mirul. Dar numai celebrantul rosteşte 
rugă ciunea care urmează:

V. Dumnezeule atotputernic, 
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
care i-ai renăscut pe aceşti slujitori ai tăi
din apă şi din Duh Sfânt, 
eliberându-i de păcat, 
revarsă-l în ei pe Duhul Sfânt, Mângâietorul: 
duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, 
duhul sfatului şi al tăriei, duhul ştiinţei şi al pietăţii, 
şi umple-i de duhul fricii tale.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.

231. Un slujitor îi prezintă celebrantului sfânta crismă. Fiecare dintre cei care pri mesc 
Mirul se apropie de celebrant; sau, după caz, însuşi celebrantul se apropie de fi e-
care dintre cei care primesc Mirul. Naşul (naşa) îi pune mâna pe umăr şi îi spune 
celebrantului numele sau cel care primeşte Mirul îşi spune el însuşi numele.
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 Celebrantul înmoaie vârful degetului gros al mâinii drepte în crismă şi tra-
sează cu degetul gros semnul crucii pe fruntea celui care primeşte Mirul, spu-
nând:

V. N., primeşte pecetea darului Duhului Sfânt.

 Cel miruit: 

R. Amin.

 Celebrantul adaugă: 

V. Pacea să fi e cu tine.

 Cel miruit: 

R. Şi cu duhul tău.

Dacă sunt şi alţi preoţi asociaţi celebrantului în conferirea sacramentului, 
epis copul, dacă e prezent, înmânează fi ecăruia vasele cu sfânta crismă. Cei 
care primesc Mirul se apropie de celebrant sau de preoţi; sau, dacă este cazul, 
cele brantul şi preoţii se apropie de cei care primesc Mirul cărora li se 
administrează ungerea în modul descris mai sus.

În timpul ungerii se poate cânta o cântare potrivită.

CELEBRAREA EUHARISTIEI

232.  Omiţându-se Simbolul, se trece imediat la rugăciunea credincioşilor, la care 
neofi ţii participă pentru prima dată.

 Câţiva dintre ei poartă darurile la altar.

233.  În Rugăciunea euharistică I, să fi e menţionaţi neofi ţii la Te rugăm, aşadar şi 
naşii la Adu-ţi aminte, Doamne (nr. 377). Dacă se foloseşte Rugăciunea euha-
ristică a II-a, a III-a sau a IV-a, să se însereze rugăciunile pentru neofi ţi, care 
se găsesc la nr. 391.
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234.  E bine ca neofi ţii să primească sfânta Împărtăşanie sub ambele specii, îm preună 
cu naşii lor, cu naşele, cu părinţii şi cu soţii, precum şi cu cateheţii laici.

 Înainte de Împărtăşanie, adică înainte de Iată, Mielul lui Dumnezeu, cele-
brantul poate să vorbească pe scurt neofi ţilor despre importanţa acestui mister 
atât de mare care e punctul culminant al iniţierii şi centrul întregii vieţi creştine.

TIMPUL MISTAGOGIEI

235.  Pentru ca primii paşi ai neofi ţilor să fi e mai siguri, e de dorit ca în toate împre-
 jurările să fi e ajutaţi cu grijă şi prietenie de comunitatea credincioşilor, de naşii 
şi păstorii lor. Să se depună efort ca să li se înlesnească o integrare deplină şi 
plăcută în comunitate.

236.  Pe toată durata timpului pascal, la Liturghiile duminicale, să li se rezerve neofi -
 ţilor locuri speciale printre credincioşi. Toţi neofi ţii să-şi dea silinţa să participe 
la Liturghii împreună cu naşii lor. La omilie şi, după caz, şi la rugăciunea credin-
cioşilor, să se facă referire la ei.

237.  Pentru a încheia timpul mistagogiei, la sfârşitul timpului pascal, în preajma 
Rusaliilor, să se facă o celebrare oarecare, chiar cu o solemnitate exterioară po-
trivit cu obiceiurile locului.

238.  E de dorit ca la aniversarea Botezului neofi ţii să se întrunească din nou pentru 
a-i mulţumi lui Dumnezeu, pentru a-şi împărtăşi experienţele spirituale şi pentru 
a dobândi noi energii.

239.  Pentru a stabili un raport pastoral cu noii membri ai Bisericii sale, episcopul, 
mai ales dacă nu a putut prezida personal sacramentele iniţierii, să aibă grijă 
să se întâlnească, pe cât posibil, măcar o dată pe an cu neofi ţii, şi să prezideze 
celebrarea Euharistiei la care e permisă împărtăşania sub ambele specii.
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CAPITOLUL II

RITUALUL MAI SIMPLU

AL INIÞIERII UNUI ADULT





240.  În împrejurări excepţionale, când candidatul nu a putut parcurge toate treptele 
iniţierii sau când ordinariul locului, analizând sinceritatea convertirii sale creş-
tine şi maturitatea sa religioasă, decide să-i confere imediat Botezul, el poate 
permite pen tru fi ecare caz în parte să se folosească acest rit mai simplu în care 
totul se săvârşeşte într-o singură celebrare (nr. 245-273) sau se dă posibilitatea 
de a se introduce, afară de celebrarea sacramentelor, un rit sau două, fi e din cate-
cumenat, fi e din timpul purifi  cării şi al iluminării (nr. 274-277).

241.  Candidatul care şi-a ales naşul (sau naşa) (cf. Normele introductive, nr. 43) şi 
a frecventat comunitatea locală (cf. ibidem, nr. 12 şi 19,2), trebuie să se instruiască 
şi să se pregătească un timp sufi cient, pentru ca intenţiile care l-au determinat 
să ceară Bo tezul să se limpezească mai bine, iar convertirea şi credinţa sa să 
se poată maturiza.

242.  Pe lângă prezentarea şi primirea candidatului, ritul exprimă voinţa sa clară şi 
fermă de a cere iniţierea creştină şi consimţământul Bisericii; apoi, după o liturgie 
a cuvântului corespunzătoare, are loc celebrarea tuturor sacramentelor iniţierii.

243.  Ritul, în mod obişnuit, se celebrează în cadrul Liturghiei, ale cărei lecturi tre-
buie alese în mod corespunzător; formularul însă trebuie luat din Liturghia 
iniţierii sau din altă Liturghie; după Botez şi Mir, neofi tul participă pentru 
prima dată la cele brarea euharistică.

244.  Celebrarea, pe cât posibil, să se facă într-o zi de duminică (cf. Normele intro duc-
tive, nr. 59), cu participarea activă a comunităţii locale.

RITUL PRIMIRII

245.  În timp ce credincioşii, dacă este cazul, cântă un psalm sau un imn, preotul, 
îm  brăcat cu veşminte sacre, iese în afara bisericii sau în pridvor sau la intrare, 
sau chiar într-un loc potrivit din biserică, unde candidatul aşteaptă împreună cu 
naşul (sau naşa), înainte de liturgia cuvântului.

246.  Celebrantul îl salută pe candidat cu amabilitate. Apoi, adresându-se lui, naşului 
său şi celor de faţă, exprimă bucuria şi mulţumirea Bisericii şi aminteşte, aşa 
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cum se cuvine, naşului şi prietenilor experienţa particulară şi sentimentul reli-
gios care l-au călăuzit pe candidat în drumul său spiritual până în momentul de 
faţă.

 În continuare îi invită pe candidat şi pe naş (sau naşă) să se apropie. În timp ce 
aceştia se apropie şi iau loc în faţa preotului, se cântă, dacă se crede de cuviinţă, 
o cântare potrivită, de pildă Ps 62(63),1-9 (cf. nr. 388).

247.  Apoi celebrantul, întorcându-se spre candidat, îl întreabă:

V. N., ce ceri de la Biserica lui Dumnezeu?

 Candidatul: 

R. Credinţa.

 Celebrantul: 

V. Ce îţi dă credinţa?

 Candidatul: 

R. Viaţa veşnică.

 Celebrantul, întrebându-l pe candidat cu privire la intenţiile lui, poate formula 
cu alte cuvinte întrebările sale şi poate admite răspunsuri libere. De pildă, după 
prima întrebare: Ce ceri? Ce vrei? Pentru ce? Se pot admite răspunsurile: 
Harul lui Cristos, sau Intrarea în Biserică, sau Viaţa veşnică, sau alte răs-
punsuri de felul acesta, la care apoi celebrantul îşi va adapta întrebările.

248.  Celebrantul, adaptându-şi în continuare cuvintele în funcţie de răspunsurile primite, 
se adresează din nou candidatului cu aceste cuvinte sau cu altele asemă nătoare:

V. Viaţa veşnică aceasta este,
ca tu să-l cunoşti pe Dumnezeul adevărat
şi pe cel pe care el l-a trimis, pe Isus Cristos.
Căci acesta, înviat fi ind din morţi,
a fost orânduit de Dum nezeu
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ca principe al vieţii şi Domn a toate,
al celor văzute şi al celor nevăzute.

Tu însă nu ai cere astăzi
împreună cu Botezul această viaţă,
dacă nu l-ai cunoaşte deja pe Isus Cristos
şi nu ai fi  voit să devii ucenicul său.
Aşadar, ai ascultat deja cuvântul său,
te-ai hotărât să împlineşti poruncile sale
şi ai trăit în comuniune fraternă de rugă ciune?
Ai făcut deja toate acestea ca să devii creştin?

 Candidatul: 

R. Da, le-am făcut.

249.  Adresându-se naşului (naşei), întreabă:

V. Tu, care te prezinţi ca naş (naşă) al acestui candidat,
îl consideri în faţa lui Dumnezeu vrednic
să fi e astăzi admis la sacramentele iniţierii creştine?

 Naşul: 

R. Da, îl consider vrednic.

 Celebrantul: 

V. Eşti dispus să-l ajuţi în continuare,
prin cuvânt şi exemplu pe candidatul (sau: pe N.),
pentru care ai dat mărturie,
să-l slujească pe Cristos?

 Naşul: 

R. Da, sunt dispus să-l ajut.
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250. Celebrantul încheie, spunând cu mâinile împreunate:

V. Să ne rugăm.

Părinte preaîndurător, 
îţi mulţumim pentru acest slujitor al tău, 
care s-a îndreptat deja către tine, 
invitat în atâtea feluri de harul tău 
şi care a răspuns astăzi înaintea Bisericii
la chemarea ta. 
Ajută-l cu bunătate, Doamne, 
să ajungă cu bucurie
la plinirea planului tău de iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.

Introducerea în biserică

251.  Celebrantul îl invită apoi pe candidat cu aceste cuvinte sau cu altele asemă-
nătoare: 

V. N., intră în biserică, 
 spre a lua parte cu noi
 la masa cuvântului lui Dumnezeu.

 Candidatul intră în biserică împreună cu naşul (sau cu naşa). Între timp se cântă 
o cântare potrivită.
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LITURGIA CUVÂNTULUI

252.  Când candidatul şi naşul (sau naşa) au ajuns la locurile lor, celebrantul în 
prezbi teriu, omiţând riturile introductive, începe liturgia cuvântului.

Lecturile şi omilia

253.  Lecturile cu psalmii responsoriali şi versetele înainte de Evanghelie se aleg din-
tre cele indicate la nr. 388; se pot folosi, de asemenea, şi lecturile duminicii 
sau ale sărbătorii curente. Apoi se ţine omilia.

Rugăciunea şi ritul penitenţial

254.  După omilie, candidatul împreună cu naşul (naşa) vin în faţa celebrantului 
Atunci întreaga comunitate face această rugăciune sau alta asemănătoare:

 Să ne rugăm
 pentru iubitul nostru N.,

care cere sacramentele lui Cristos
şi totodată pentru noi, păcătoşii,
pentru ca, apropiindu-ne de Cristos
cu sufl et plin de credinţă şi căinţă,
să umblăm necontenit în noutatea vieţii.

 Lectorul: 

– Ca Domnul să binevoiască a reînnoi şi a aprinde în noi toţi 
sentimentul adevă ratei pocăinţe, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.
 Lectorul: 

– Ca noi, care prin Botez am murit pentru păcat şi am fost 
salvaţi de Cristos, să putem da mărturie despre harul 
său, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.
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 Lectorul: 

– Ca acest slujitor al tău, cu încredere în îndurarea lui Dumnezeu 
şi cu inimă căită, să fi e dispus să se întâlnească cu Cristos 
mântuitorul, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca, urmându-l pe Cristos, care ia asupra sa păcatele lumii, 
să fi e vindecat de contaminarea păcatului şi eliberat de 
sclavia lui, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca, fi ind purifi cat de Duhul Sfânt şi călăuzit de el, să 
poată înainta spre sfi n ţenia desăvârşită, Domnului să ne 
rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca înmormântat împreună cu Cristos prin sacramentul 
Botezului, să moară pentru păcat şi să trăiască mereu 
pentru Domnul, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Pentru ca, apropiindu-se de Tatăl, să aducă roade de sfi nţenie 
şi de iubire, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.
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 Lectorul: 

– Pentru ca lumea întreagă, pentru care Tatăl l-a dat pe Fiul său 
iubit, să creadă în iubirea lui şi să se întoarcă la el, Domnului 
să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 După rugăciune, candidatul, înclinând capul sau îngenunchind, face împreună 
cu comunitatea mărturisirea generală, dar, dacă împrejurările o cer, se poate 
omite.

Rugăciunea exorcismului şi ungerea catecumenului

255.  Omiţându-se, Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu, celebrantul 
în cheie rostind această rugăciune:

V. Doamne, Dumnezeule atotputernic, 
care l-ai trimis pe Fiul tău unul-născut 
ca să dea omului, sclav al păcatului, 
libertatea de fi i ai tăi, 
te rugăm cu adâncă umilinţă 
pentru acest slujitor al tău 
care, după ce a cunoscut ademenirile lumii 
şi a fost ispitit de diavol, 
s-a recunoscut păcătos în faţa ta, 
prin patima şi învierea Fiului tău, 
eliberează-l de puterea întunericului, 
întăreşte-l cu harul lui Cristos 
şi ocroteşte-l necontenit pe drumul vieţii.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.
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256.  Celebrantul continuă:

V. Eu te ung cu untdelemn, 
care este semnul mântuirii;
să te întărească cu puterea sa Cristos mântuitorul, 
care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

 Toţi: 

R. Amin.

 Candidatul este uns cu untdelemnul catecumenilor pe piept sau pe amândouă 
mâi nile sau, dacă se consideră potrivit, chiar pe alte părţi ale trupului.

 Această ungere se poate omite, după aprecierea conferinţei episcopale. În acest 
caz, celebrantul spune:

V. Să te întărească cu puterea sa Cristos mântuitorul, 
 care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

 Toţi: 

R. Amin.

 Şi imediat, fără să spună nimic, îşi impune mâna peste capul candidatului.
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CELEBRAREA BOTEZULUI

Îndemnul celebrantului

257.  Candidatul împreună cu naşul (naşa) se apropie de cristelniţă. Celebrantul, adre-
sându-se celor de faţă, le face acest îndemn sau altul asemănător:

V. Fraţilor preaiubiţi,
să implorăm îndurarea lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
pentru acest slujitor al său, N.,
care cere sfântul Botez.
El, care l-a chemat
şi l-a călăuzit până în acest moment,
să-i dea lumină şi tărie,
ca să se ataşeze de Cristos cu sufl et generos
şi să mărturisească credinţa Bisericii.
Să-i dăruiască reînnoirea Duhului Sfânt
pe care îl vom invoca asupra acestei ape.
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Binecuvântarea apei

258.  Celebrantul, stând cu faţa spre vasul cu apa de Botez, rosteşte această binecu-
 vântare:

V. Dumnezeule, prin semnele văzute ale sfi ntelor taine,
împlineşti cu putere nevăzută
minunea mântuirii oamenilor.
De-a lungul timpurilor, în diferite feluri,
tu ai pregătit apa ca să fi e semnul vizibil al sfântului Botez:
încă de la începutul lumii Duhul tău plutea peste ape,
dându-le sămânţa puterii de sfi nţire;
şi potopul a fost o imagine a Botezului:
acum, ca şi atunci, apa simbolizează sfârşitul păcatului
şi începutul unei vieţi noi;
atunci când i-ai eliberat pe fi ii lui Abraham din robie,
făcându-i să treacă nevătămaţi prin Marea Roşie,
ai simbolizat în ei
pe poporul celor mântuiţi prin sfântul Botez;
iar la împlinirea timpului,
Fiul tău unul-născut, Domnul nostru Isus Cristos,
a fost botezat în apa Iordanului şi uns cu Duhul Sfânt;
răstignit pe cruce,
el a lăsat să iasă din coasta sa sânge şi apă;
după înviere a poruncit apostolilor săi zicând:
„Mergeţi şi predicaţi evanghelia la toate popoarele,
botezându-le în numele Tatălui, şi al Fiului,
şi al Sfântului Duh”.
Şi acum, Părinte sfânt,
priveşte cu iubire asupra Bisericii tale
şi deschide izvorul sfântului Botez;
revarsă în această apă,
prin puterea Duhului Sfânt,
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harul Fiului tău preaiubit,
pentru ca, prin taina Botezului,
omul făcut după chipul şi asemănarea ta
să fi e curăţat de întinarea păcatului
şi să învie ca o făptură nouă din apă şi Duh Sfânt.

 Celebrantul atinge apa cu mâna dreaptă şi continuă:

V. Doamne, te rugăm să coboare în această apă
puterea Sfântului Duh,
pentru ca aceia care prin ea vor primi taina Botezului,
înmormântaţi fi ind în moarte împreună cu Cristos,
să învie împreună cu el la viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Alte formule la alegere, la nr. 389. 

 În timpul pascal, dacă este apă de Botez binecuvântată în noaptea Paştelui, pentru 
ca din ritualul Botezului să nu lipsească rugăciunea de mulţumire şi cerere, se 
face binecuvântarea apei după formulele care se afl ă la nr. 389, ţinându-se cont 
de variaţia textelor de la sfârşitul formulelor. 

Lepădarea

259.  După binecuvântarea apei, celebrantul îl întreabă pe candidat, folosind una 
dintre formulele care urmează:

Formula A

 Celebrantul: 

V. Te lepezi de Satana
 şi de toate faptele lui
 şi de toate ademenirile lui?

 Candidatul: 

R. Mă lepăd.

RITUALUL MAI SIMPLU AL INIŢIERII UNUI ADULT 159



sau

Formula B

 Celebrantul:

V. Te lepezi de Satana?
 Candidatul: 

R. Mă lepăd.
 Celebrantul: 

V. Şi de toate faptele lui?
 Candidatul: 

R. Mă lepăd.
 Celebrantul: 

V. Şi de toată trufi a lui?
 Candidatul: 

R. Mă lepăd.
sau

Formula C

 Celebrantul:

V. Te lepezi de păcat,
 pentru a trăi în libertatea fi ilor lui Dumnezeu?
 Candidatul: 

R. Mă lepăd.
 Celebrantul: 

V. Te lepezi de ademenirile răului,
 pentru a nu ajunge sub stăpânirea păcatului?
 Candidatul: 

R. Mă lepăd.
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 Celebrantul:

V. Te lepezi de Satana,
 care este începutul şi cauza oricărui păcat?
 Candidatul: 

R. Mă lepăd.

 Dacă este cazul, aceste formule pot fi  adaptate mai pe larg de către conferin-
ţele epis copale, mai ales dacă este necesar ca alesul să renunţe la superstiţii, 
preziceri ale viitorului şi vrăjitorii (cf. mai sus nr. 80).

Mărturisirea de credinţă

260.  Apoi,celebrantul îl întreabă pe candidat:

 Celebrantul:

V. N., crezi în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
 creatorul cerului şi al pământului?

 Candidatul: 

R. Cred.

 Celebrantul: 

V. Crezi în Isus Cristos,
 Fiul său unic, Domnul nostru,
 care s-a născut din Maria Fecioară,
 a pătimit şi a fost îngropat,
 a înviat din morţi şi şade la dreapta Tatălui?

 Candidatul: 

R. Cred.
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 Celebrantul: 

V. Crezi în Duhul Sfânt, sfânta Biserică Catolică,
 împărtăşirea sfi nţilor, iertarea păca telor,
 învierea morţilor şi viaţa veşnică?

 Candidatul: 

R. Cred.

 Imediat după mărturisirea de credinţă, candidatul primeşte Botezul prin scufun-
dare sau prin turnare.

Ritul Botezului

261.  Dacă Botezul se administrează prin scufundare, fi e a corpului în întregime, fi e 
numai a capului, să se acorde atenţie respectării exigenţelor modestiei şi decenţei 
care se impune.

 Celebrantul, atingându-l pe candidat, îi scufundă trupul sau capul de trei ori 
şi tot de atâtea ori, ridicându-l, îl botează, invocând o singură dată Sfânta Treime.

V. N., eu te botez în numele Tatălui,

 prima scufundare

şi al Fiului,

 a doua scufundare

şi al Sfântului Duh.

 a treia scufundare.

 Naşul, sau naşa, sau amândoi pun mâna dreaptă pe umărul celui ales. După Botezul 
fi ecărui adult e bine ca poporul să rostească o scurtă aclamaţie (cf. nr. 391-411).

262.  Dacă Botezul se face prin turnare, celebrantul scoate apă de Botez din cris tel-
niţă şi, turnând-o de trei ori pe capul înclinat al candidatului, îl botează în numele 
Preasfi ntei Treimi:
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V. N., eu te botez în numele Tatălui,

 prima turnare

şi al Fiului,

 a doua turnare

şi al Sfântului Duh.

 a treia turnare.

 Naşul, sau naşa, sau amândoi pun mâna dreaptă pe umărul celui ales. După Bo-
tezul fi ecărui adult e bine ca poporul să rostească o scurtă aclamaţie (cf. nr. 390).

RITURILE EXPLICATIVE

                                                                                       

[263.]  Dacă dintr-un motiv special, celebrarea Mirului este separată de Botez, după 
scufundare sau după turnarea apei, celebrantul face ungerea cu crismă în mod 
obiş nuit, spunând asupra celui botezat:

V. Dumnezeu atotputernicul, 
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
care te-a renăscut din apă şi Duh Sfânt 
şi ţi-a dăruit iertarea tuturor păcatelor, 
el însuşi te unge cu untdelemnul mântuirii 
pentru ca, făcând parte din poporul său, 
să rămâi mădular al lui Cristos 
preot, profet şi împărat pentru viaţa veşnică.

 Cel botezat: 

R. Amin.

 Celebrantul îl unge pe cel botezat cu sfânta crismă, fără să spună nimic.
                                                                                       

RITUALUL MAI SIMPLU AL INIŢIERII UNUI ADULT 163



Înmânarea hainei albe

264.  Celebrantul spune:

V. N., ai devenit o făptură nou 
şi ai fost îmbrăcat cu Cristos. 
Primeşte, aşadar, haina albă şi poart-o nepătată
până la scaunul de judecată
al Domnului nostru Isus Cristos, 
ca să ai viaţă veşnică.

 Cel botezat: 

R. Amin.

 La cuvintele Primeşte, aşadar, haina albă, naşul (naşa) îl îmbracă pe neofi t cu 
o haină albă, afară de cazul în care obiceiurile locale recomandă o culoare 
mai po trivită.

 Dacă se crede de cuviinţă, acest rit se poate omite.

Înmânarea lumânării aprinse

265.  Celebrantul ia în mâini sau atinge lumânarea pascală, spunând:

V. Naşule (naşă), apropie-te pentru a da neofi tului lumina.

 Naşul (naşa) se apropie, aprinde o lumânare de la lumânarea pascală şi o înmâ-
nează neofi tului. Apoi, celebrantul spune:

V. Ai devenit lumină în Cristos. 
Să umbli mereu ca un fi u al luminii, 
pentru ca, rămânând statornic în credinţă, 
să poţi ieşi în întâmpinarea Domnului 
când va veni împreună cu toţi sfi nţii în împărăţia cerului.

 Cel botezat: 

R. Amin.

RITUALUL INIŢIERII CREŞTINE A ADULŢILOR164



CELEBRAREA MIRULUI

266.  Între celebrarea Botezului şi cea a Mirului, dacă se crede de cuviinţă, comu ni-
tatea poate cânta o cântare potrivită.

267.  Dacă Botezul a fost conferit de episcop, se cuvine ca însuşi episcopul să admi-
 nistreze imediat Mirul. În absenţa episcopului, Mirul poate fi  administrat de 
preotul care a conferit Botezul.

268.  Celebrantul se adresează pe scurt neofi tului care stă în faţa lui cu aceste cu vinte 
sau cu altele asemănătoare:

V. N., prin Botez te-ai renăscut la viaţa fi ilor lui Dumnezeu
şi ai devenit un mădular al lui Cristos
şi al poporului său preoţesc,
îţi rămâne acum să-l primeşti în dar pe Duhul Sfânt,
care în ziua de Rusalii
a fost trimis de Domnul asupra apostolilor,
iar de apos toli şi de succesorii lor
a fost dăruit celor botezaţi. 

Aşadar, vei primi şi tu, potrivit promisiunii,
puterea Duhului Sfânt pentru ca,
deve nind mai desăvârşit asemănător cu Cristos,
să poţi da mărturie despre pătimirea şi învierea Domnului
şi să devii membru activ al Bisericii
spre a zidi trupul lui Cristos întru credinţă şi iubire. 

 Apoi, celebrantul, în picioare, cu mâinile împreunate şi întors către popor, spune:
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V. Fraţilor preaiubiţi, 
să ne rugăm lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, 
ca să reverse cu bunătate asupra acestui neofi t 
pe Duhul Sfânt, 
care să-l întărească cu bogăţia darurilor sale 
şi prin ungere să-l facă pe deplin asemănător 
cu Cristos, Fiul lui Dumnezeu.

 Toţi se roagă câtva timp în tăcere.

269.  Apoi, celebrantul, impunându-şi mâinile asupra neofi tului, spune:

V. Dumnezeule atotputernic, 
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
care l-ai renăscut pe acest slujitor al tău 
din apă şi din Duh Sfânt, 
eliberându-l de păcat, 
revarsă-l în el pe Duhul Sfânt, Mângâietorul: 
duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, 
duhul sfatului şi al tăriei,
duhul ştiinţei şi al pietăţii, 
şi umple-l de duhul fricii tale.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.

270.  Atunci cel care primeşte Mirul se apropie de celebrant. Naşul (sau naşa) îi pune 
mâna pe umăr şi îi spune celebrantului numele sau cel care primeşte Mirul îşi 
spune el însuşi numele.

 Celebrantul înmoaie vârful degetului gros al mânii drepte şi trasează cu de getul 
gros semnul crucii pe fruntea celui care primeşte Mirul, spunând:

V. N., primeşte pecetea darului Duhului Sfânt.
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 Cel miruit: 

R. Amin.

 Celebrantul adaugă: 

V. Pacea să fi e cu tine.

 Cel miruit: 

R. Şi cu duhul tău.

CELEBRAREA EUHARISTIEI

271.  Omiţându-se Simbolul credinţei, se trece imediat la rugăciunea credincioşilor, 
la care neofi tul participă pentru prima dată.

 Neofi tul poartă darurile la altar.

272.  La Rugăciunea euharistică I, să fi e menţionat neofi tul la Te rugăm, aşadar şi 
naşii la Adu-ţi aminte, Doamne (nr. 377). Dacă se foloseşte Rugăciunea euha-
ristică a II-a, a III-a sau a IV-a, să se insereze rugăciunile pentru neofi t, care 
se găsesc la nr. 412.

273.  Este bine ca neofi tul să primească sfânta Împărtăşanie sub ambele specii, îm-
preună cu naşul, cu naşa, cu părinţii şi cu soţul (soţia), precum şi cu cateheţii 
laici.

 Înainte de Împărtăşanie, adică înainte de Iată, Mielul lui Dumnezeu, cele-
brantul poate să-i vorbească pe scurt neofi tului despre importanţa unui mister 
atât de mare care e punctul culminant al iniţierii şi centrul întregii vieţi creştine.

                                           

274.  În situaţii extraordinare, cum ar fi  boala, vârsta înaintată, schimbarea domici-
 liului, călătorii lungi etc. când:

 a) candidatul nu a putut să înceapă catecumenatul cu ritul corespunzător sau, 
după ce l-a început, nu a putut să-l termine cu toate riturile;
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 b) ar fi  spre dauna binelui său spiritual, dacă, recurgând la ritul de început, ar 
fi  lipsit de avantajele unei pregătiri mai îndelungate, atunci este de mare impor-
tanţă ca, având aprobarea episcopului, ritul prezentat mai sus să fi e îmbogăţit 
cu unul sau mai multe elemente care se găsesc în ritul complet.

275.  Acest rit îmbogăţit îi oferă noului candidat posibilitatea fi e de a-i ajunge din 
urmă pe alţii care sunt mai avansaţi, adăugând după caz, riturile iniţiale ale 
ritului complet (de pildă, intrarea în catecumenat, exorcismele minore, binecu-
vântările etc.), fi e de a continua de unul singur ceea ce a început cu alţii, dar 
nu a dus până la capăt (de exemplu, alegerea, ritul purifi cării şi al iluminării, 
în seşi sacramen tele).

276.  Adaptările, pe care păstorii trebuie să le facă cu prudenţă, se pot stabili, con frun-
tându-se ritul precedent cu ritul îmbogăţit, în felul următor:

 1) adăugând simplu: de pildă riturile din timpul catecumenatului (nr. 106-132), 
consemnările (nr. 183-192);

 2) împărţind sau îmbogăţind fi e ritul primirii (nr. 245-251), fi e liturgia cuvân-
 tului (nr. 252-256). Ritul primirii, nr. 245-247 poate fi  îmbogăţit după modelul 
ritului pentru admiterea la catecumenat (nr. 73-97), omiţându-se, dacă e cazul, 
nr. 246-247, numerele care urmează, 248-249, pot lăsa locul ritului alegerii. În 
liturgia cuvântului, nr. 253-255, pot fi  adaptate la unul sau altul dintre scrutine 
(nr. 160-179) etc.;

 3) folosind o parte din acest rit mai simplu în locul unor rituri din ritualul comun 
sau complet, sau, când se face primirea aşa-zişilor simpatizanţi (cf. Normele intro-
ductive, nr. 12,3), unind ritul pentru admiterea la catecumenat (nr. 73-97) cu 
ale gerea (nr. 143-151).

277.  Folosind acest rit, să se aibă în vedere următoarele:
 1. cateheza candidatului să fi e completă;
 2. ritul să se celebreze cu participarea activă a unei comunităţi:
 3. o dată primite sacramentele, neofi tul să benefi cieze, pe cât posibil, de timpul 

mistagogiei.
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CAPITOLUL III

RITUL MAI SCURT 

AL INIÞIERII UNUI ADULT

ÎN PERICOL DE MOARTE

SAU CÂND MOARTEA

ESTE IMINENTÃ





278.  Cine se găseşte în pericol proxim de moarte, fi e că este catecumen, fi e că nu 
este, poate fi  botezat cu ritul mai scurt prezentat în continuare (nr. 283-294), 
cu con diţia ca, dacă moartea nu este iminentă, să fi e capabil să audă întrebările 
şi să răs pundă la ele.

279.  Dacă a fost primit deja în catecumenat, trebuie să promită că va completa cate-
 heza, dacă îşi va recupera forţele. Dacă nu a fost primit în catecumenat, trebuie 
să dea semne serioase de convertire la Cristos şi de renunţare la cultele păgâne 
şi nu tre buie să fi e legat de unele piedici morale (de pildă poligamia „simultană” 
etc.); în afară de aceasta trebuie să promită că, dacă îşi va recupera sănătatea, 
va urma în întregime cursul de iniţiere corespunzător.

280.  Acest rit este destinat spre a fi  folosit în special de cateheţi şi de laici.

 Cu toate acestea, în caz de necesitate urgentă, vor putea folosi acest rit şi 
preotul, şi diaconul. De regulă însă preotul şi diaconul trebuie să folo sească 
ritul numit „mai simplu” (nr. 240-273), făcând adaptările necesare, în funcţie 
de loc şi de timp.

 Preotul care botează, dacă are sfânta crismă şi îi rămâne timp, nu trebuie să 
omită conferirea, după Botez, a Mirului, lăsând afară în acest caz ungerea cu 
crismă de după Botez (nr. 263).

 De asemenea, dacă este posibil, atât preotul, cât şi diaconul şi, după caz, chiar 
cate hetul şi laicul, care au aprobarea de a distribui sfânta Împărtăşanie, să-i 
admi nis treze neofi tului Euharistia. În acest caz, sfântul Sacrament poate fi  adus 
înainte de celebrarea ritului şi aşezat cu cinste pe o masă acoperită cu o faţă de 
masă albă, unde să rămână în timpul celebrării.

281.  Când moartea este iminentă, când timpul nu mai îngăduie întârziere, sluji torul, 
omiţând toate, toarnă pe capul bolnavului apă, chiar dacă nu e binecuvântată, 
numai să fi e naturală, rostind formula obişnuită (cf. Normele generale introduc-
tive ale iniţierii creştine, nr. 23).

282.  Cei care au fost botezaţi în pericol proxim de moarte sau când moartea a fost 
iminentă, dacă îşi recuperează sănătatea, să fi e instruiţi printr-o cateheză cores-
pun zătoare şi, primiţi la timpul cuvenit în biserică, să primească celelalte sacra-
mente ale iniţierii. În acest caz, să se respecte, cu adaptările de rigoare, prin-
cipiile stabilite la nr. 295-305.
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Începutul ritului
283.  Catehetul sau laicul, după ce a salutat cu amabilitate în câteva cuvinte familia, 

îl întreabă imediat pe bolnav ce l-a determinat să ceară Botezul şi, dacă nu este 
cate cumen, care sunt motivele convertirii sale; apoi, dacă crede că e oportun 
să-i confere Botezul, dacă e necesar, îi face o scurtă catehizare.

284.  În continuare invită lângă bolnav familia, naşul (naşa), rudele şi prietenii din tre 
care sunt aleşi unul sau doi martori. E pregătită apa, chiar dacă nu e binecuvântată. 

Dialogul

285.  Apoi, întorcându-se lângă bolnav, slujitorul îl întreabă din nou cu aceste cu vinte 
sau cu altele asemănătoare:

– Preaiubitule, ai cerut Botezul,
deoarece, aşa cum le e promis creştinilor,
doreşti să ai viaţa veşnică.
Iar viaţa veşnică înseamnă
să-l cunoşti pe Dumnezeul adevărat
şi pe cel pe care el l-a trimis, pe Isus Cristos.
Aceasta e credinţa creştinilor, ştii acest lucru?

 Bolnavul: 

R. Ştiu.
 Slujitorul: 

– Împreună cu credinţa în Isus Cristos,
e necesar să ai hotărârea de a împlini poruncile sale,
aşa cum fac creştinii. Ştii şi acest lucru?

 Bolnavul: 

R. Ştiu.
 Slujitorul: 

– Vrei să-ţi trăieşti viaţa aşa cum şi-o trăiesc creştinii?
 Bolnavul: 

R. Vreau.
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 Slujitorul: 

– Promiţi că, dacă îţi vei recupera forţele,
vei folosi o parte din timpul tău
pentru a-l cunoaşte mai bine pe Isus Cristos
şi pentru a urma cursul de iniţiere creştină?

 Bolnavul: 

R. Promit.

286.  Adresându-se naşului şi martorilor, slujitorul îi întreabă cu aceste cuvinte sau 
cu altele asemănătoare:

– Tu, naşule, care ai auzit promisiunea lui (sau: a lui N.),
promiţi că i-o vei aminti
şi că îl vei ajuta să cunoască învăţătura lui Cristos,
să frecventeze comunitatea 
şi să se comporte ca un bun creştin?

 Naşul: 

R. Promit.
 Slujitorul: 

– Iar voi, care sunteţi de faţă ca martori,
 vă faceţi garanţi ai promisiunii sale?
 Martorii: 

R. Da, ne facem garanţi.

287.  Adresându-se din noul bolnavului, slujitorul spune: 

– Aşadar, urmând porunca Domnului Isus,
 vei fi  botezat spre viaţa veşnică.

 Dacă timpul şi situaţia o permit, citeşte câteva cuvinte din Evanghelie, pe care, 
dacă e posibil, le explică, de pildă:
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Aceasta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei  22,35-40

 În acel timp,
35 unul dintre ei, învăţat al Legii,

 ca să-l pună la încercare, l-a întrebat:
36 „Învăţătorule, care poruncă este cea mai mare în Lege?”
37 El i-a zis:
 „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău
 din toată inima ta,
 din tot sufl etul tău şi din tot cugetul tău.
38 Aceasta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă.
39 Iar a doua este asemenea acesteia:
 Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
40 În aceste două porunci
 este cuprinsă toată Legea şi Profeţii”.

Cuvântul Domnului

Învăţaţi toate naţiunile,
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei  28,18-20

 În acel timp,
18 apropiindu-se, Isus le-a vorbit:

 „Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ.
19 Aşadar, mergeţi, şi faceţi ucenici din toate naţiunile,
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 botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului
 şi al Sfântului Duh,
20 învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit.
 Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele,
 până la sfârşitul lumii”.

Cuvântul Domnului

Isus a fost botezat de Ioan în Iordan.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu  1,9-11

 În zilele acelea,
9 a venit Isus din Nazaretul Galileii

 şi a fost botezat de Ioan în Iordan.
10 Şi îndată ce s-a ridicat din apă,
 a văzut cerurile deschise şi Duhul,
 ca un porumbel, coborând asupra lui.
11 Şi din cer s-a auzit un glas:
 „Tu eşti Fiul meu cel iubit,
 în tine mi-am găsit bucuria”.

Cuvântul Domnului

RITUALUL MAI SCURT AL INIŢIERII UNUI ADULT ÎN PERICOL DE MOARTE 175



Dacă cineva nu se naşte din nou,
nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  3,1-6

 În acel timp,
1 era între farisei un om numit Nicodim,

 un conducător al iudeilor.
  2 Acesta a venit la el, noaptea, şi i-a zis:
 „Rabbi, ştim că ai venit de la Dumnezeu ca învăţător,
 căci nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci,
 dacă Dumnezeu nu este cu el”.
  3 Isus i-a răspuns şi i-a zis:
 „Adevăr, adevăr îţi spun,
 dacă cineva nu se naşte din nou,
 nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu”.
  4 Nicodim i-a zis:
 „Cum poate să se nască un om când este bătrân?
 Oare poate să intre din nou în sânul mamei sale
 şi să se nască?”
  5 Isus i-a răspuns:
 „Adevăr, adevăr îţi spun:
 dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh,
 nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
  6 Ce este născut din trup, trup este,
 iar ce este născut din Duh, duh este”.

Cuvântul Domnului
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Cine crede are viaţa veşnică.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  6,44-47

 În acel timp,
 Isus le-a spus:

44 „Nimeni nu poate să vină la mine,
 dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis
 şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă.
45 Este scris în profeţi: 
 «Şi toţi vor fi  învăţaţi de Dumnezeu».
 Oricine a auzit şi a învăţat de la Tatăl vine la mine.
46 Nu că l-a văzut cineva pe Tatăl,
 decât numai cel care este de la Dumnezeu:
 acesta l-a văzut pe Tatăl.
47 Adevăr, adevăr vă spun: cine crede are viaţa veşnică.

Cuvântul Domnului

Rugăciunea

288.  Apoi îi invită pe cei de faţă să recite împreună această rugăciune:

– Să invocăm îndurarea lui Dumnezeu cel atotputernic
pentru acest bolnav care cere harul Botezului,
pentru naşul său, pentru întreaga sa familie
şi pentru prietenii săi.

 Slujitorul (sau unul dintre cei ce sunt de faţă), rosteşte câteva dintre următoarele 
invo caţii:
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– Ca să binevoieşti a spori în el credinţa în Cristos, Fiul tău şi 
Mântuitorul nostru.

R. Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca să binevoiţi a împlini voinţa lui de a dobândi viaţa veşnică 
şi de a intra în împă răţia cerurilor.

R. Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca să binevoiţi a întări în el speranţa de a te cunoaşte pe tine, 
creatorul lumii şi Tatăl oamenilor.

R. Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca să binevoiţi a-l elibera prin Botez de păcate şi a-l sfi nţi.

R. Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca să binevoieşti a-i dărui mântuirea pe care Cristos a meritat-o 
prin patima şi în vierea sa.

R. Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca să binevoieşti a-i dărui în iubirea ta demnitatea de fi u 
adoptiv al tău.

R. Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca să binevoieşti a-i reda sănătatea spre a avea timpul necesar 
de a-l cunoaşte mai profund pe Isus Cristos şi de a-l urma.

R. Te rugăm, ascultă-ne.
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– Ca să binevoieşti a ne păstra mereu în aceeaşi credinţă şi 
aceeaşi iubire pe noi toţi cei botezaţi, ucenicii lui Cristos, 
spre a forma un singur trup.

R. Te rugăm, ascultă-ne.

 Dacă se crede de cuviinţă invocaţiile de mai sus pot fi  adaptate.

289.  Slujitorul încheie rugăciunea cu aceste cuvinte:

– Ascultă, Doamne, rugăciunea noastră şi, 
privind credinţa şi dorinţa iubitului tău N., 
fă ca prin această apă, 
pe care a-i ales-o
pentru renaşterea supranaturală a oamenilor, 
el să devină asemenea lui Cristos mort şi înviat, 
să obţină iertarea tuturor păcatelor sale, 
să devină fi u adoptiv 
şi să fi e primit în sânul poporului tău sfânt.
[Fă, de asemenea, ca, redobândindu-şi sănătatea, 
să-ţi aducă mulţumiri în Biserică 
şi, îmbrăţişând cu fi delitate poruncile lui Cristos, 
să devină un ucenic al său desăvârşit.]
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.
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Lepădarea şi mărturisirea de credinţă

290.  Slujitorul, adresându-se bolnavului, cere de la el lepădarea şi mărturisirea de 
credinţă.

– Te lepezi de Satana
 şi de toate faptele lui
 şi de toate ademenirile lui?

 Bolnavul: 

R. Mă lepăd.

 Dacă se crede de cuviinţă, slujitorul poate folosi o formulă mai amplă (cf. nr. 217) 
şi adaptarea despre care s-a vorbit la nr. 80. Şi continuă:

– Crezi în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
 creatorul cerului şi al pământului?

 Bolnavul: 

R. Cred.

 Slujitorul: 

– Crezi în Isus Cristos,
 Fiul său unic, Domnul nostru,
 care s-a născut din Maria Fecioară,
 a pătimit şi a fost îngropat,
 a înviat din morţi
 şi şade la dreapta Tatălui?

 Bolnavul: 

R. Cred.
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 Slujitorul: 

– Crezi în Duhul Sfânt,
 sfânta Biserică catolică,
 împărtăşirea sfi nţilor,
 iertarea păcatelor,
 învierea morţilor şi viaţa veşnică?

 Bolnavul: 

R. Cred.

Ritul Botezului

291.  Apoi, slujitorul, rostind numele pe care bolnavul doreşte să-l primească, îl botează, 
spunând:

– N., eu te botez în numele Tatălui,

 prima turnare

 şi al Fiului,

 a doua turnare

 şi al Sfântului Duh

 a treia turnare.

 Dacă slujitorul Botezului este un diacon, după turnarea apei va putea admi-
nistra un gerea cu crismă de după Botez, în modul şi cu formula obişnuită 
(nr. 263).

                                                                                       

292.  Dacă nu se poate da nici Mirul, nici sfânta Împărtăşanie, imediat după Botez 
slujitorul să zică:
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– N., eliberat fi ind de păcatele tale
şi renăscut din Dumnezeu Tatăl,
acum ai devenit fi ul său în Cristos.
În curând, dacă Dumnezeu va binevoi,
vei primi la Mir plinătatea Duhului Sfânt
şi, apropiindu-te de altarul lui Dumnezeu,
vei lua parte la masa jertfei sale.
Acum, în spiritul fi ilor adoptivi
pe care l-ai primit astăzi,
roagă-te împreună cu noi,
aşa cum ne-a învăţat Domnul să ne rugăm.

 Neofi tul şi toţi cei de faţă spun împreună cu slujitorul Tatăl nostru (cf. nr. 294).

                                                                                       

Ritul Mirului

293.  Dacă Botezul a fost conferit de preot, acesta poate conferi şi Mirul (cf. mai sus 
nr. 280), după ce i-a adresat un îndemn cu aceste cuvinte sau cu altele asemă-
nă toare:

V. N., care prin Botez
ai fost renăscut la viaţa fi ilor lui Dumnezeu
şi ai devenit un mă dular al lui Cristos
şi al poporului său preoţesc,
îţi rămâne acum să-l primeşti în dar pe Duhul Sfânt,
care în ziua de Rusalii
a fost trimis de Domnul asupra apostolilor,
iar de apostolii şi de succesorii lor
a fost dăruit celor botezaţi.

 Apoi, după caz, îi invită pe cei de faţă să se roage câtva timp în tăcere. La sfâr-
şitul rugăciunii, preotul, impunând mâinile asupra celui care primeşte Mirul, 
spune:
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V. Dumnezeule atotputernic, 
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
care l-ai renăscut pe acest slujitor al tău 
din apă şi din Duh Sfânt, 
eliberându-l de păcat, 
revarsă-l în el pe Duhul Sfânt, Mângâietorul: 
duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, 
duhul sfatului şi al tăriei, 
duhul ştiinţei şi al pietăţii, 
şi umple-l de duhul fricii tale.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.

 Preotul, înmoaie vârful degetului gros al mâinii drepte şi trasează cu degetul 
gros semnul crucii pe fruntea celui care primeşte Mirul, spunând:

V. N., primeşte pecetea darului Duhului Sfânt.

 Cel miruit: 

R. Amin.

 Preotul adaugă: 

V. Pacea să fi e cu tine.

 Cel miruit: 

R. Şi cu duhul tău.

 În caz de necesitate urgentă, e sufi cient să se facă ungerea cu crismă spunând 
cu vintele: Primeşte pecetea darului Duhului Sfânt, impunându-se în prealabil, 
dacă e posibil, mâinile cu rugăciunea Dumnezeule atotputernic.
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 După Mir, se poate da neofi tului sfânta Împărtăşanie, respectându-se ritul descris 
mai sus la nr. 294. Altminteri celebrarea se încheie cu recitarea rugăciunii Tatăl 
nostru.

Sfânta Împărtăşanie

294.  Dacă sfânta Împărtăşanie e dată imediat după Mir sau după Botez când nu poate 
fi  conferit Mirul, slujitorul poate face următorul îndemn sau altul asemănător, 
omiţând, când a fost conferit Mirul, cuvintele din paranteze:

– N., eliberat fi ind de păcatele tale
şi renăscut din Dumnezeu Tatăl,
acum ai devenit fi ul său în Cristos.
(În curând, dacă Dumnezeu va binevoi,
vei primi la Mir plinătatea Duhului Sfânt.)
Acum, înainte de a primi trupul lui Cristos
în spiritul fi ilor adoptivi, pe care l-ai primit astăzi,
roagă-te împreună cu noi,
aşa cum ne-a învăţat Domnul să ne rugăm.

 Neofi tul şi cei prezenţi spun împreună cu preotul Rugăciunea domnească:

Tatăl nostru, care eşti în ceruri:
sfi nţească-se numele tău; vie împărăţia ta;
facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;
şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;
şi nu ne duce pe noi în ispită;
ci ne mântuieşte de Cel Rău.

 Slujitorul ia ostia şi, ţinând-o puţin ridicată, spune întorcându-se spre neofi t:

– Iată Mielul lui Dumnezeu, 
iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. 
Fericiţi cei chemaţi la ospăţul Mielului.
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 Neofi tul şi cei de faţă spun împreună:

R. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, 
 dar spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufl etul meu.

 Slujitorul îi dă neofi tului Împărtăşania, spunând: 

– Trupul lui Cristos.

 Neofi tul răspunde: 

R. Amin.

 Şi se împărtăşeşte. Cei de faţă, care doresc să se împărtăşească, pot primi sfântul 
Sacrament.

 După Împărtăşanie, slujitorul spune rugăciunea de încheiere:

– Doamne sfi nte,
 Părinte atotputernic, veşnic Dumnezeu, 

te rugăm cu credinţă ca preasfântul trup
al Domnului nostru Isus Cristos, Fiul tău, 
să-i fi e fratelui nostru care l-a primit
spre tămăduirea veşnică a trupului şi a sufl etului. 
Prin acelaşi Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.

 Bolnavul care, fi ind în pericol proxim de moarte, primeşte toate sau unele 
dintre sacra mentele iniţierii, în caz că îşi recuperează forţele, va trebui să 
urmeze cate heza obiş nuită, să primească sacramentele şi riturile care îi lipsesc 
(cf. nr. 279. 295-305).
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CAPITOLUL IV

PREGÃTIREA

PENTRU MIR ªI EUHARISTIE 

A ADULÞILOR

BOTEZAÞI DE MICI COPII, 

CARE NU AU FOST CATEHIZAÞI





295.  Indicaţiile pastorale care urmează îi privesc pe acei adulţi care, botezaţi fi ind 
de mici copii, nu li s-a făcut nici o catehizare şi ca atare nu au fost admişi la 
Mir şi la Euharistie. Totuşi, ele pot fi  adaptate la cazurile asemănătoare, în 
special când este vorba de un adult care a fost botezat în pericol de moarte 
sau când moartea a fost imi nentă. 

 Deşi aceşti adulţi nu au auzit încă vestindu-se misterul lui Cristos, totuşi con-
 diţia lor diferă de condiţia catecumenilor, prin faptul că ei au fost deja introduşi 
în Biserică şi au devenit fi i ai lui Dumnezeu prin Botez. Prin urmare, conver tirea 
lor se întemeiază pe Botezul deja primit, a cărui forţă trebuie să o dezvolte.

296.  Ca şi în cazul catecumenilor, pregătirea acestor adulţi cere un timp îndelungat 
(cf. Normele introductive, nr. 21) în care credinţa sădită în ei la Botez trebuie 
să crească, să ajungă la maturitate şi să se întipărească bine prin formaţia pasto-
rală care le este acordată; viaţa lor creştină trebuie să se consolideze printr-o 
pregătire corespunză toare care li se face, printr-o cateheză adaptată lor, prin 
raporturile cu comunitatea credincioşilor şi prin participarea la anumite rituri 
liturgice.

297.  Desfăşurarea catehezei în general corespunde rânduielii propuse pentru cate-
 cumeni (cf. Normele introductive nr. 19,1); totuşi, în conferirea unei atare cate-
heze, preotul, diaconul sau catehetul trebuie să ţină cont de situaţia specială a 
acestor adulţi care au primit deja darul Botezului.

298.  Ca şi catecumenilor, comunitatea credincioşilor să le ofere şi acestor adulţi aju-
torul său printr-o iubire fraternă şi prin rugăciune, dând mărturie despre idonei-
tatea lor când se va pune problema admiterii lor la sacramente (cf. Normele 
introductive, nr. 4; 19, 2;  23).

299.  Adulţii sunt prezentaţi comunităţii de către garant. În timpul formării, fi ecare 
dintre ei, cu aprobarea preotului, alege un naş considerat ca delegat al comu-
nităţii şi care va avea faţă de el aceleaşi funcţii pe care le are naşul faţă de cate-
cumen (cf. Nor mele introductive, nr. 43). Naşul ales, va putea fi  chiar naşul de 
la Botez, cu condiţia să fi e într-adevăr capabil să îndeplinească acest ofi ciu.

300.  Timpul pregătirii este sfi nţit prin acţiuni liturgice, dintre care cea dintâi este 
aceea a primirii adulţilor în comunitate, în care ei recunosc că participă întrucât 
sunt deja însemnaţi prin Botez.
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301.  În continuare vor participa la celebrările liturgiei cuvântului, fi e la cele la care 
se întruneşte comunitatea credincioşilor, fi e la cele destinate în mod special 
catecu menilor.

302.  Pentru a scoate în evidenţă intervenţia lui Dumnezeu în această muncă de pregă-
tire, se vor putea folosi, după cum se va considera potrivit, unele rituri proprii 
catecumenatului care corespund condiţiei şi folosului spiritual al acestor adulţi, 
pre cum consemnările Simbolului, a rugăciunii Tatăl nostru şi chiar a Evanghe-
liilor.

303.  Timpul catehezei să fi e inserat cum se cuvine în anul liturgic, în special ultima 
parte care în mod obişnuit va coincide cu Postul Mare. În acest timp se vor orga-
niza, cum se va considera potrivit, rituri penitenţiale ca pregătire la celebrarea 
sacramentului Spovezii.

304.  Culmea întregii formări va fi  în mod obişnuit vigilia pascală, când adulţii vor 
mărturisi credinţa baptismală, vor primi sacramentul Mirului şi vor lua parte 
la Euha ristie. Dacă Mirul nu poate fi  conferit în timpul vigiliei pascale, fi indcă 
lipseşte epis copul sau slujitorul extraordinar al Mirului, să fi e conferit cât mai 
curând, pe cât po sibil, în timpul pascal.

305.  În sfârşit, adulţii îşi vor completa formarea creştină şi se vor integra pe deplin 
în comunitate, trăind împreună cu neofi ţii timpul mistagogiei.
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CAPITOLUL V

RITUALUL INIÞIERII CREªTINE 

A COPIILOR

CARE AU VÂRSTA CATEHIZÃRII





306.  Acest rit este destinat copiilor care nu au primit Botezul când au fost mici şi 
care, ajungând la vârsta priceperii şi a catehizării, se prezintă la iniţierea creştină 
la iniţiativa părinţilor sau tutorilor, sau din proprie iniţiativă, cu consimţă-
mântul părinţilor sau al tutorilor. Ei sunt deja capabili să conceapă şi să alimen-
teze o credinţă personală şi să cunoască unele datorii morale. Cu toate acestea 
nu pot fi  încă trataţi ca adulţi deoarece, având în vedere formaţia lor de copii, 
depind de părinţi sau de tutori, resimţind puternic infl uenţa celor de o vârstă 
cu ei şi a societăţii.

307.  Iniţierea lor cere în primul rând atât convertirea personală, progresiv maturi-
zată, în funcţie de vârstă, cât şi ajutorul educaţiei necesare la această vârstă. În 
afară de aceasta trebuie să fi e adaptat itinerarul spiritual al candidaţilor, adică 
progresul lor în credinţă şi instrucţia catehetică pe care o primesc. Prin urmare, 
iniţierea lor se prelun geşte chiar pe o perioadă de mai mulţi ani, dacă este necesar, 
mai înainte să aibă acces la sacramente, cunoaşte trepte şi timpuri distincte 
şi presupune unele rituri.

308.  Deoarece progresul copiilor în formarea pe care o primesc depinde atât de 
aju  torul şi exemplul celor de o vârstă cu ei, cât şi de părinţii lor, să se ţină cont 
de amân două elementele:

 a) Deoarece copiii care trebuie iniţiaţi în cele mai multe cazuri aparţin unui 
grup de copii care au fost deja botezaţi, care fac cateheză în vederea Mirului şi 
a Euha ristiei, iniţierea este făcută progresiv şi îşi are temeiul în acest grup 
catehetic.

 b) E de dorit ca aceşti copii, pe cât e posibil, să găsească ajutor şi exemplu şi 
din partea părinţilor lor, al căror consimţământ se cere pentru iniţiere şi pentru 
a trăi mai târziu viaţa creştină. În afară de aceasta, timpul iniţierii va oferi 
fami liei ocazia potrivită de a avea discuţii cu preoţii şi cu cateheţii.

309.  În funcţie de împrejurări, e foarte important ca toţi copiii care se afl ă în aceeaşi 
condiţie, să se întrunească împreună la celebrările acestui rit, spre a se ajuta 
prin exemplul reciproc în drumul catecumenatului.

310.  În ceea ce priveşte timpul celebrărilor, e bine ca pe cât posibil, ultima perioadă 
a pregătirii să coincidă cu Postul Mare şi ca sacramentele să se celebreze în 
vigilia pascală (cf. Normele introductive, nr. 8). Totuşi, înainte de admiterea 
copiilor la sacra mente în timpul sărbătorilor pascale, să se judece cu privire la 
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idoneitatea lor şi dacă data stabilită permite desfăşurarea normală a programului 
de instrucţie catehetică pe care ei îl urmează. Trebuie aşteptat ca, pe cât e posibil, 
candidaţii să se apropie de sacramentele iniţierii când colegii lor deja botezaţi, 
sunt admişi la Mir şi la Euharistie.

311.  Celebrările să se ţină cu participarea activă a unui grup format dintr-un număr 
corespunzător de credincioşi, în special, din părinţi, membri ai familiei şi din 
colegii de catehism. De fapt, când sunt iniţiaţi copiii care au această vârstă, nu 
e de dorit pre zenţa întregii comunităţi parohiale, este sufi cient ca aceasta să 
fi e reprezentată.

312.  Cum s-a stabilit deja, acest Ritual poate primi adaptări corespunzătoare şi adău-
giri din partea conferinţelor episcopale pentru a răspunde mai bine nevoilor şi 
împrejurărilor regiunii şi exigenţelor pastorale. Se poate introduce ritul consem-
nărilor folosit pentru adulţi (cf. nr. 103. 125. 181-192). În afară de aceasta, în 
traducerea aces tui ritual în limba poporului, să se aibă grijă să se adapteze îndem-
nurile, invocaţiile şi rugăciunile la capacitatea de înţelegere a copiilor. De exemplu, 
când o rugăciune din Ritualul roman este tradusă în limba poporului, dacă se 
crede potrivit, conferinţa episcopală poate aproba şi o altă rugăciune care să 
cuprindă aceleaşi teme într-o formă adaptată copiilor (cf. Normele generale 
introductive ale iniţierii creştine, nr. 32).

313.  Slujitorii care folosesc acest Ritual să se folosească cu plăcere şi în mod inte-
  li gent de posibilităţile care le sunt acordate în Normele generale (nr. 34 şi 35), 
ca şi în Normele introductive particulare ale Ritualului Botezului copiilor 
(nr. 31) şi ale iniţierii adulţilor (nr. 67).
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TREAPTA ÎNTÂI:
RITUL ADMITERII LA CATECUMENAT

314.  În primul rând celebrarea acestui rit să se desfăşoare în faţa unui grup activ, 
dar nu numeros; copiii nu trebuie tulburaţi de un număr excesiv de mare de per-
soane (cf. nr. 311). Să fi e prezenţi, pe cât e posibil, părinţii şi tutorii candidaţilor. 
Dacă totuşi ei nu pot participa, să comunice consimţământul dat de ei copiilor 
şi în locul lor să fi e prezenţi „garanţii” (cf. nr. 42), adică nişte credincioşi potri-
viţi care, dacă e cazul, să ţină locul părinţilor şi să-i prezinte pe copii.

315.  Celebrarea să se ţină în biserică sau în alt loc potrivit care să favorizeze, în func-
ţie de vârsta şi de capacitatea de înţelegere a candidaţilor, experienţa unei pri-
miri familiale. Prima parte sau ritul de primire să se celebreze, în funcţie de 
împrejurări, la intrarea în biserică sau a unui alt loc; a doua parte sau liturgia 
cuvântului în biserică sau în locul ales pentru un asemenea rit.

RITUL PRIMIRII

316.  Celebrantul, îmbrăcat cu veşminte liturgice, merge la locul unde s-au adunat 
copiii împreună cu părinţii şi tutorii lor şi, de asemenea, dacă e cazul, cu ga ranţii 
lor. Împreună cu grupul celor de faţă, îi primeşte cu simplitate şi amabilitate.

Îndemnul iniţial

317.  Celebrantul, adresându-se candidaţilor şi părinţilor lor, exprimă bucuria şi grati-
tudinea Bisericii. Apoi îi invită pe ei şi pe garanţii lor, dacă sunt, să ia loc în 
faţa lui.
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Dialogul cu copiii

318.  Apoi, celebrantul întreabă pe fi ecare dintre copii, afară de cazul că sunt mulţi, 
cu aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare:

 Celebrantul: 

V. (N.), ce vrei să devii?

 Copilul: 

R. Creştin.

 Celebrantul: 

V. De ce vrei să devii creştin?

 Copilul: 

R. Deoarece cred în Cristos.

 Celebrantul: 

V. Ce-ţi dă credinţa în Cristos?

 Copilul: 

R. Viaţa veşnică.

 Celebrantul poate folosi şi alte expresii pentru întrebările sale şi poate admite 
răspun suri libere: Vreau să fac voinţa lui Dumnezeu; Vreau să urmez cuvântul 
lui Dumnezeu; Vreau să fi u botezat; Vreau credinţa; Vreau să devin prietenul 
lui Isus; Vreau să intru în familia creştinilor etc.

 Dacă numărul copiilor e mare, celebrantul îi poate întreba pe toţi în acelaşi timp; 
să provoace răspunsurile câtorva şi apoi să ceară de la ceilalţi consimţă mântul.

319.  Apoi, celebrantul încheie dialogul cu o scurtă cateheză adaptată împrejură rilor 
şi vârstei copiilor, pe care o exprimă cu aceste cuvinte sau cu altele asemănă-
toare:

RITUALUL INIŢIERII CREŞTINE A ADULŢILOR196



V. Deoarece voi credeţi deja în Cristos
şi vreţi să vă pregătiţi pentru primirea Botezului,
vă primim cu mare bucurie în familia creştină,
în care îl veţi putea cunoaşte din ce în ce mai bine
pe Domnul Isus Cristos.
Împreună cu noi vă veţi strădui 
să trăiţi ca fi i ai lui Dumnezeu, potrivit cuvintelor Domnului:
Să-l iubeşti pe Dumnezeu din toată inima.
Să vă iubiţi unul pe altul, aşa cum eu v-am iubit pe voi.

 Dacă se consideră potrivit, copiii pot să repete aceste ultime cuvinte ale lui Cristos 
pentru a-şi exprima consimţământul.

Dialogul cu părinţii şi cu comunitatea
320.  Celebrantul, adresându-se din nou copiilor, îi invită să ceară consimţământul 

părinţilor lor sau al garanţilor care îi prezintă. O poate face în această formă sau 
alta asemănătoare:

V. N. şi N., mergeţi la părinţii voştri
şi invitaţi-i să vină aici împreună cu voi
pentru a-şi exprima consimţământul.

 Copiii merg la părinţi sau la garanţii lor şi îi conduc în faţa celebrantului, care 
con tinuă:

V. Dragi părinţi, copiii voştri, N. şi N.,
cer să se pregătească pentru Botez.
Vreţi să vă daţi consimţământul?

 Părinţii: 

R. Da, ni-l dăm.
 Celebrantul: 

V. Sunteţi dispuşi să vă daţi concursul
 la pregătirea lor în vederea Botezului?
 Părinţii: 

R. Da, suntem dispuşi.
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321.  Celebrantul îi întreabă pe toţi cei de faţă cu aceste cuvinte sau cu altele asemă-
nă toare:

V. Pentru a urma drumul început astăzi,
aceşti copii au nevoie
de sprijinul credinţei şi iubirii noastre;
de aceea, vă întreb şi pe voi, prieteni şi fraţi,
sunteţi dispuşi să-i aju taţi
în drumul lor de pregătire pentru Botez?

 Toţi: 

R. Da, suntem dispuşi.

Însemnarea cu semnul crucii

322.  Celebrantul, adresându-se copiilor, spune: 

V. N. şi N.,
voi ştiţi că Isus v-a chemat în primul rând
să fi ţi prietenii săi.
Rămâneţi, aşa dar, fi deli iubirii sale
şi nu vă depărtaţi niciodată de el.

De aceea, vă însemnez cu semnul crucii lui Cristos,
care este semnul creştinilor. 

De acum încolo,
ori de câte ori veţi face acest semn,
să vă amintiţi de Cristos şi de iubirea lui pentru voi.

 Imediat celebrantul, trecând prin faţa copiilor, trasează semnul crucii pe fruntea 
fi e căruia, fără să spună ceva. 

 Apoi, dacă crede de cuviinţă (cf. nr. 323), îi invită pe părinţi şi pe cateheţi 
să traseze şi ei în tăcere semnul crucii pe fruntea copiilor:

V. Şi voi, părinţi şi cateheţi (N. şi N.),
care îi aparţineţi lui Cristos,
însemnaţi-i pe aceşti copii cu semnul crucii.
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[323.]  Dacă se consideră oportun, în special copiii mai mari, pot fi  însemnaţi şi pe 
alte părţi ale trupului. Acest rit este săvârşit de preot care spune cuvintele şi 
tra sează semnul crucii.

 Celebrantul, în timp ce însemnează urechile, spune:

V. Îţi însemnez cu semnul crucii urechile, 
 ca să fi i capabil să asculţi cuvintele lui Cristos.
 În timp ce însemnează ochii: 

V. Îţi însemnez cu semnul crucii ochii, 
 ca să poţi vedea lucrările lui Cristos.
 În timp ce însemnează gura: 

V. Îţi însemnez cu semnul crucii buzele, 
 ca să vorbeşte aşa cum a vorbit Cristos.
 În timp ce însemnează pieptul: 

V. Îţi însemnez cu semnul crucii pieptul, 
 ca să-l poţi primi prin credinţă pe Cristos în inima ta.
 În timp ce însemnează spatele: 

V. Îţi însemnez cu semnul crucii spatele, 
 ca să ai forţa lui Cristos.
 Apoi celebrantul face semnul crucii cu mâna dreaptă asupra copilului, fără a-l 

atinge, spunând: 

V. Îţi însemnez tot trupul cu semnul crucii lui Cristos, 
în numele Tatălui, şi al Fiului,  şi al Sfântului Duh, 
ca să trăieşti cu Isus acum şi întotdeauna.

 Copilul: 

R. Amin.
 Dacă se crede de cuviinţă această însemnare a simţurilor o pot face părinţii (şi 

chiar garanţii) şi cateheţii; cuvintele însă sunt spuse numai de preot la plural, 
ca mai sus la nr. 85.
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Intrarea în biserică
324.  Celebrantul îi invită pe catecumeni să intre în biserică. O poate face cu aceste 

cuvinte sau cu altele asemănătoare:

V. Acum puteţi ocupa un loc printre creştinii întruniţi.
Veniţi, aşadar, să-l ascultaţi pe Domnul care ne vorbeşte
şi să vă rugaţi împreună cu noi.

 După această invitaţie, copiii se unesc cu comunitatea şi iau loc împreună cu 
părinţii (garanţii) lor sau printre colegii lor, astfel încât să iasă clar în evidenţă 
că ei fac par te din comunitate. Între timp se cântă Ps 94(95) sau 121(122) sau 
altă cântare po trivită.

LITURGIA CUVÂNTULUI

325.  Este adusă cartea Sfi ntelor Scripturi care este aşezată cu cinste la locul ei. 
Cele brantul poate explica pe scurt demnitatea cuvântului lui Dumnezeu care 
este vestit şi ascultat în adunarea creştinilor. 

 Începe imediat o scurtă liturgie a cuvântului.

Lecturile şi omilia

326.  Se aleg lecturi care se pot adapta atât la capacitatea de înţelegere a catecu me-
nilor, cât şi la nivelul catehezei primite de ei şi de tovarăşii lor, de pildă:

Ieşi din ţara ta şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta!

Citire din Cartea Genezei  12,1-4a

 În zilele acelea,
Domnul i-a spus lui Abraham:

  1 „Ieşi din ţara ta, din neamul tău şi din casa tatălui tău
 şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta.
  2 Voi face din tine un popor mare,
 te voi binecuvânta şi voi preamări numele tău;
 vei fi  un izvor de binecuvântare.
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  3 Voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta
 şi voi blestema pe cei care te vor blestema.
 În tine vor fi  binecuvântate toate neamurile pământului”.
  4a Abraham a plecat, după cum i-a poruncit Domnul.

Cuvântul Domnului

Ps 32(33),4-5.12-13.18-19.20 şi 22 (R.: 12a)

R.  Fericit este poporul 
 al cărui Dumnezeu este Domnul.

  4 Drept este cuvântul Domnului
 şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
  5 El iubeşte dreptatea şi adevărul,
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R.
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,
 poporul pe care el şi l-a ales ca moştenire.
13 Domnul priveşte din ceruri,
 el îi vede pe toţi fi ii oamenilor. R. 

18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
 spre cei care se tem de el,
 spre cei care nădăjduiesc în mila lui,
19 ca să scape de la moarte sufl etele lor
 şi să-i hrănească în timp de foamete. R.

20 Sufl etul nostru îl aşteaptă pe Domnul;
 pentru că el este ajutorul şi apărătorul nostru,
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
 precum şi speranţa noastră este în tine. R.
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Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu! L-am găsit pe Mesia!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  1,35-42

(forma lungă)

 În ziua următoare,
35 Ioan stătea din nou

 împreună cu doi dintre discipolii săi.
36 Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis:
 „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!”
37 Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind
 şi l-au urmat pe Isus.
38 Isus s-a întors şi,  văzându-i că îl urmează,
 le-a zis: „Ce căutaţi?”
 Ei i-au spus: „Rabbi – ceea ce, tradus,
 înseamnă «Învăţătorule» – unde locuieşti?”
39 El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi”.
 Aşadar, au venit şi au văzut unde locuieşte
 şi au rămas la el în ziua aceea.
 Era cam pe la ceasul al zecelea.
40 Unul dintre cei doi, care îl auziseră pe Ioan
 şi-l urmaseră [pe Isus],
 era Andrei, fratele lui Simon Petru.
41 Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său, Simon,
 şi i-a spus: „L-am găsit pe Mesia!”
 – care, tradus, înseamnă „Cristos” –
42 şi l-a adus la Isus.
 Privindu-l, Isus i-a zis: „Tu eşti Simon, fi ul lui Ioan;
 tu te vei numi «Chefa»” – care înseamnă «Petru»”.

Cuvântul Domnului
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Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  1,35-39

(forma scurtă)

 În ziua următoare,
35 Ioan stătea din nou

 împreună cu doi dintre discipolii săi.
36 Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis:
 „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!”
37 Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind
 şi l-au urmat pe Isus.
38 Isus s-a întors şi, văzându-i că îl urmează,
 le-a zis: „Ce căutaţi?”
 Ei i-au spus: „Rabbi – ceea ce, tradus,
 înseamnă «Învăţătorule» – unde locuieşti?”
39 El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi”.
 Aşadar, au venit şi au văzut unde locuieşte
 şi au rămas la el în ziua aceea.
 Era cam pe la ceasul al zecelea.

Cuvântul Domnului

RITUALUL INIŢIERII CREŞTINE A COPIILOR CARE AU VÂRSTA CATEHIZĂRII 203



sau

Vă voi da o inimă nouă
şi voi pune în voi un duh nou.

Citire din Cartea profetului Ezechiel  36,25-28

 aşa spune Domnul:
25 „Voi revărsa asupra voastră o apă curată

 şi vă veţi curăţa de toate întinările voastre
 şi vă voi curăţa de toţi idolii voştri.
26 Vă voi da o inimă nouă
 şi voi pune în voi un duh nou;
 voi scoate din trupul vostru inima de piatră
 şi vă voi da o inimă de carne.
27 Voi pune în voi duhul meu,
 şi atunci veţi urma legile mele,
 veţi păzi poruncile mele
 şi le veţi pune în practică.
28 Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri.
 Veţi fi  poporul meu
 şi eu voi fi  Dumnezeul vostru”.

Cuvântul Domnului
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Chemare la urmarea lui Isus Cristos;
este o singură credinţă, un singur botez.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni  4,1-6a

 fraţilor,
1 aşadar, vă îndemn,

 eu, prizonierul în Domnul,
 să vă comportaţi în mod vrednic
 de chemarea pe care aţi primit-o:
  2 cu toată umilinţa şi blândeţea,
 cu îndelungă răbdare,
 îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,
  3 străduindu-vă să menţineţi unitatea Duhului
 în legătura păcii.
  4 Este un singur trup şi un singur Duh,
 după cum aţi şi fost chemaţi  la o singură speranţă,
 aceea a chemării voastre.
  5 Este un singur Domn,
 o singură credinţă, un singur botez,
  6a un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor.

Cuvântul Domnului
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O singură poruncă şi un singur duh.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Galateni  5,13-17.22-23a.24-25

 fraţilor,
13 voi însă aţi fost chemaţi la libertate;

 numai ca această libertate
 să nu fi e ocazie pentru [a sluji] trupului,
 ci slujiţi-vă prin iubire, unii pe alţii.
14 Căci toată Legea este împlinită
 într-o singură poruncă:
 „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”.
15 Dar dacă voi vă muşcaţi şi vă mâncaţi între voi,
 aveţi grijă să nu vă nimiciţi unii pe alţii.
16 Aşadar, vă spun:
 umblaţi în duh şi nu împliniţi poftele trupului.
17 Căci trupul doreşte împotriva duhului,
 iar duhul împotriva trupului:
 acestea se împotrivesc unul altuia
 aşa încât nu puteţi face tot ceea ce voiţi.
22 În schimb, rodul Duhului este:
 iubirea, bucuria, pacea, răbdarea,
 bunăvoinţa, bunătatea, fi delitatea,
23a blândeţea, cumpătarea.
24 Căci cei care sunt ai lui Cristos Isus
 şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele.
25 Dacă trăim prin Duh, să ne şi purtăm potrivit Duhului.

Cuvântul Domnului
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Prima dintre toate poruncile.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu  12,28c-31

 În acel timp,
28c unul dintre cărturari a venit la el şi l-a întrebat:

 „Care este prima dintre toate poruncile?”
29 Isus i-a răspuns: „Prima este:
 «Ascultă Israele:
 Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn
30 Să-l iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău,
 din toată inima ta, din tot sufl etul tău,
 din tot cugetul tău şi din toată puterea ta».
31 A doua este aceasta:
  « Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi»
 Nu este nici o altă poruncă mai mare decât acestea”.

Cuvântul Domnului

Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca  8,4-9.11-15

 În acel timp,
4 pe când îl însoţea o mulţime mare

 şi veneau la el din fi ecare cetate,
 [Isus] le-a vorbit printr-o parabolă:
  5 „Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa.
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 În timp ce semăna, o parte a căzut de-a lungul drumului,
 dar a fost călcată în picioare şi păsările cerului au mâncat-o.
  6 O altă parte a căzut pe piatră
 şi, după ce a răsărit,
 s-a uscat pentru că nu avea umezeală.
  7 Altă parte a căzut între spini,
 dar spinii, crescuţi în acelaşi timp, au înăbuşit-o.
  8 Iar altă parte a căzut în pământ bun
 şi, crescând, a dat rod însutit”.
 După ce a spus acestea, a strigat:
 „Cine are urechi pentru a asculta, să asculte!”
  9 Atunci l-au întrebat discipolii săi
 ce ar putea să însemne această parabolă.
11 Această parabolă înseamnă:
 sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu.
12 Cei de-a lungul drumului sunt aceia care ascultă,
 apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor,
 ca nu cumva, crezând, să fi e mântuiţi.
13 Cei de pe piatră sunt aceia care, când ascultă cuvântul,
 îl primesc cu bucurie, 
 dar aceştia nu au rădăcină: ei cred pentru un timp,
 dar în momentul încercării, dau înapoi.
14 Ceea ce a căzut între spini
 sunt cei care ascultă, dar, cu timpul,
 sunt înăbuşiţi de griji, bogăţii şi plăcerile vieţii
 şi nu ajung să rodească.
15 Iar ceea ce a căzut în pământ bun sunt aceia care,
 ascultând cuvântul cu inimă curată şi generoasă,
 îl păstrează şi aduc roade în răbdare.

Cuvântul Domnului
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Zaheu, coboară repede
pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca  19,1-10

 În acel timp,
1 [Isus] a intrat şi a traversat Ierihonul.

  2 Şi iată, un bărbat numit Zaheu,
 care era şeful vameşilor şi era bogat,
  3 căuta să vadă cine este Isus,
 dar nu putea din cauza mulţimii, întrucât era mic de statură.
  4 Atunci a alergat înainte şi s-a suit într-un sicomor
 ca să-l vadă, căci avea să treacă pe acolo.
  5 Când a ajuns în acel loc, Isus şi-a ridicat ochii
 şi i-a spus: „Zaheu, coboară repede
 pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta”.
  6 El a coborât îndată şi l-a primit cu bucurie.
  7 Toţi cei care au văzut murmurau spunând:
 „A intrat să fi e găzduit la un om păcătos”.
  8 Dar Zaheu, stând în picioare, i-a spus Domnului:
 „Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor
 şi, dacă am nedreptăţit pe cineva, îi dau înapoi împătrit”.
  9 Atunci Isus i-a spus:
 „Astăzi s-a făcut mântuirea acestei case,
 întrucât şi el este fi ul lui Abraham.
10 Pentru că Fiul Omului a venit
 să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut”.

Cuvântul Domnului
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Nimeni nu poate să vină la mine, dacă nu-l atrage Tatăl.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  6,44-47

 isus le-a spus:
44 „Nimeni nu poate să vină la mine,

 dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis
 şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă.
45 Este scris în profeţi:
 «Şi toţi vor fi  învăţaţi de Dumnezeu».
 Oricine a auzit şi a învăţat de la Tatăl vine la mine.
46 Nu că l-a văzut cineva pe Tatăl,
 decât numai cel care este de la Dumnezeu:
 acesta l-a văzut pe Tatăl.
47 Adevăr, adevăr vă spun:cine crede are viaţa veşnică”.

Cuvântul Domnului

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  13,34-35

 isus a spus ucenicilor săi:
34 „Vă dau o poruncă nouă:

 să vă iubiţi unii pe alţii.
 Aşa cum eu v-am iubit,
 aşa să vă iubiţi unul pe altul.
35 Prin aceasta vor recunoaşte toţi că sunteţi discipolii mei:
 dacă aveţi dragoste unii faţă de alţii”.

Cuvântul Domnului
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Să vă iubiţi unul pe altul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  15,9-11

 În acel timp,
Isus a spus ucenicilor săi:

  9 „Aşa cum Tatăl m-a iubit pe mine,
 aşa v-am iubit şi eu pe voi.
 Rămâneţi în iubirea mea.
10 Dacă ţineţi poruncile mele, rămâneţi în iubirea mea
 aşa cum eu am ţinut poruncile Tatălui meu
 şi rămân în iubirea lui.
11 V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fi e în voi
 şi bucuria voastră să fi e deplină”.

Cuvântul Domnului
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sau

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  15,12-17

 În acel timp,
Isus a spus ucenicilor săi:

12 „Aceasta este porunca mea:
 să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit eu.
13 Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta:
 ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi.
14 Voi sunteţi prietenii mei,
 dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.
15 Nu vă mai numesc servitori,
 pentru că servitorul nu ştie ce face stăpânul lui.
 Însă v-am numit pe voi prieteni
 pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl
 vi le-am făcut cunoscute.
16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi
 şi v-am constituit ca să mergeţi şi să aduceţi rod,
 iar rodul vostru să rămână,
 pentru ca orice îl veţi ruga pe Tatăl în numele meu
 să vă dea.
17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul”.

Cuvântul Domnului

 Alte lecturi, psalmi responsoriali şi versete înainte de Evanghelie la nr. 388. 

 După lecturi, se ţine o scurtă omilie, în care se explică cele citite.

327.  Se recomandă un timp de tăcere în care copiii, invitaţi de celebrant, se roagă 
cu toţii în inima lor. Urmează o cântare potrivită.
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Consemnarea Evangheliilor

328.  În timp ce se cântă sau imediat după aceea, se înmânează copiilor cartea Evan-
 gheliilor, după ce au fost pregătiţi pe scurt printr-un îndemn corespunzător sau 
printr-o omilie.

Rugăciunea

329.  În continuare se face următoarea rugăciune, cu aceste cuvinte sau cu altele asemă-
nătoare:

 Celebrantul: 

V. Să ne rugăm pentru aceşti dragi copii
 care vă sunt fi i, colegi şi prieteni
 şi care acum se apropie de Dumnezeu.

 Lectorul: 

– Ca să sporeşti în ei din zi în zi dorinţa de a trăi alături de 
Isus.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca, trăind în Biserică, să-şi găsească în ea fericirea.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca, în pregătirea pentru Botez, să le dăruieşti forţă şi stator-
nicie.

R.  Ascultă-ne, Doamne.
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 Lectorul: 

– Ca să ţii departe de ei ispita fricii şi a descurajării.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca să binevoieşti a le dărui bucuria de a primi Botezul, Mirul 
şi Euharistia.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 Celebrantul încheie cu această rugăciune:

V. Doamne, care ai trezit în aceşti copii 
dorinţa de a deveni creştini desăvârşiţi, 
fă ca, mergând cu statornicie în întâmpinarea ta, 
să vadă împlinindu-se dorinţele lor
şi rugăciunea noastră.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.

 Se termină cu un cântec. 

 Dacă însă după aceea se celebrează Euharistia, catecumenii sunt invitaţi să 
iasă.

RITUALUL INIŢIERII CREŞTINE A ADULŢILOR214



TREAPTA A DOUA:
SCRUTINELE SAU RITURILE PENITENŢIALE

330.  Aceste rituri penitenţiale care constituie un moment important al catecume na-
tului copiilor, corespund scrutinelor care se găsesc în Ritualul iniţierii adulţilor 
(nr. 152-180). De aceea, fi indcă vizează un scop similar, se pot folosi şi adapta 
nor mele propuse pentru scrutine (nr. 25,1; 154-159).

331.  Deoarece scrutinele în mod normal coincid cu ultima perioadă a pregătirii pen tru 
Botez, riturile penitenţiale cer ca în copii credinţa şi sentimentele să se apropie 
de dispoziţiile recerute pentru a primi Botezul.

332.  Aceste rituri, la care participă împreună cu catecumenii naşii (naşele) şi tova-
 răşii din grupul catehetic, trebuie adaptate la toţi cei de faţă astfel încât celebră-
rile peni tenţiale să servească şi celor care nu sunt catecumeni.

 În cadrul acestei celebrări pot fi  admişi pentru prima dată la sacramentul Spo-
 vezii copiii deja botezaţi care frecventează grupul catehetic. În acest caz, să 
se aibă grijă ca în celebrare să se introducă la momentul potrivit îndemnuri, 
intenţii de rugă ciune şi acţiuni care îi privesc pe aceşti copii.

333.  Riturile penitenţiale se celebrează în Postul Mare, în cazul în care catecumenii 
vor fi  iniţiaţi la solemnităţile pascale; altminteri, se celebrează la timpul cel mai 
po trivit.

 Să se celebreze cel puţin un rit. Dacă se poate face cu uşurinţă, să se adauge un 
al doilea. Formulele acestui al doilea rit se vor pregăti după modelul primului 
rit; pentru rugăciune şi pentru oraţiunea exorcismului, se folosesc textele care 
se găsesc la nr. 164. 171. 178, adaptându-le în mod corespunzător.

RITUALUL INIŢIERII CREŞTINE A COPIILOR CARE AU VÂRSTA CATEHIZĂRII 215



Introducerea

334.  Celebrantul, după ce i-a primit pe cei adunaţi, explică în câteva cuvinte semnifi -
 caţia ritului, ţinând cont de condiţia fi ecăruia, adică a copiilor catecumeni, a 
celor bote zaţi şi în special a celor care în această zi se apropie pentru prima dată 
de sacramentul Spovezii, a părinţilor şi prietenilor, a cateheţilor şi preoţilor etc. 
Căci toţi vor asculta vestea cea bună a iertării păcatelor şi vor proclama îndu-
rarea lui Dumnezeu Tatăl. 

 Se poate începe cu un cântec potrivit care să exprime credinţa şi bucuria 
pen tru îndurarea lui Dumnezeu Tatăl.

335.  Celebrantul încheie cu această rugăciune: 

V. Să ne rugăm.

Dumnezeule bun şi îndurător, 
care îţi arăţi iubirea iertând 
şi îţi descoperi mărirea sfi nţind, 
fă ca noi, cei căiţi
să fi m curăţaţi de păcatele noastre 
şi să primim viaţa cea nouă. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.  Amin.

sau

V. Dăruieşte-ne, Doamne, 
darul iertării şi al păcii 
şi fă ca purifi caţi de păcatele noastre 
să te slujim cu inimă senină. 
Prin Cristos, Domnul nostru. 

R.  Amin.
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Lecturile şi omilia

336.  Se pot face una sau mai multe lecturi, de pildă:

Vă voi da o inimă nouă
şi voi pune în voi un duh nou.

Citire din Cartea profetului Ezechiel  36,25-28

 aşa spune Domnul:
25 „Voi revărsa asupra voastră o apă curată

 şi vă veţi curăţa de toate întinările voastre
 şi vă voi curăţa de toţi idolii voştri.
26 Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou;
 voi scoate din trupul vostru inima de piatră
 şi vă voi da o inimă de carne.
27 Voi pune în voi duhul meu,
 şi atunci veţi urma legile mele,
 veţi păzi poruncile mele şi le veţi pune în practică.
28 Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri.
 Veţi fi  poporul meu şi eu voi fi  Dumnezeul vostru”.

Cuvântul Domnului
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Curăţarea de păcate.

Citire din Cartea profetului Isaia  1,16-18

 aşa spune Domnul:
16 „Spălaţi-vă, curăţaţi-vă,

 îndepărtaţi răutatea gândurilor voastre
 dinaintea ochilor mei,
 încetaţi de a săvârşi răul,
17 învăţaţi să faceţi binele,
 căutaţi dreptatea, ajutaţi-l pe cel oprimat,
 faceţi dreptate celui orfan, apăraţi văduva!
18 Veniţi să facem judecată, zice Domnul.
 Chiar dacă ar fi  păcatele voastre asemenea carminului,
 vor deveni albe ca zăpada,
 şi de-ar fi  roşii cum este purpura,
 se vor face albe ca lâna”.

Cuvântul Domnului
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Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu  1,1-5.14-15

 Începutul Evangheliei
1 lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.

  2 Aşa cum este scris în profetul Isaia:
 „Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale;
 el îţi va pregăti calea.
  3 Glasul celui care strigă în pustiu:
 « Pregătiţi calea Domnului,
 faceţi drepte cărările lui»”.
  4 Ioan Botezătorul a apărut în pustiu,
 predicând botezul pocăinţei
 spre iertarea păcatelor.
  5 Întreaga regiune a Iudeii
 şi toţi locuitorii Ierusalimului veneau la el
 şi erau botezaţi de el în râul Iordan,
 mărturisindu-şi păcatele.
14 După ce Ioan a fost închis,
 Isus a venit în Galileea,
 predicând evanghelia lui Dumnezeu
15 şi spunând: „S-a împlinit timpul
 şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape!
 Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!”

Cuvântul Domnului
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Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu  2,1-12

 În acel timp,
1 când a intrat din nou în Cafarnaum, după câteva zile,

 s-a auzit că el este în casă.
  2 Mulţi s-au adunat,
 aşa încât nu mai era loc nici înaintea uşii,
 iar el le vestea cuvântul.
  3 Au venit la el aducând un paralizat purtat de patru [bărbaţi].
  4 Şi, neputând să-l aducă până la el din cauza mulţimii,
 au desfăcut acoperişul unde era el
 şi, după ce au făcut o deschizătură,
 au lăsat în jos targa pe care zăcea paralizatul.
  5 Văzând credinţa lor, Isus i-a spus celui paralizat:
 „Fiule, îţi sunt iertate păcatele!”
  6 Stăteau acolo unii cărturari care se întrebau în inimile lor:
  7 „De ce vorbeşte acesta astfel?
 E o blasfemie!
 Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?”
  8 Îndată ce a cunoscut Isus în duhul său
 că ei se întreabă astfel în sine, le-a spus:
 „De ce gândiţi astfel în inimile voastre?
  9 Ce este mai uşor:
 a spune celui paralizat «Păcatele îţi sunt iertate!»,
 sau a spune «Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!»?
10 Însă, ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea
 de a ierta păcatele pe pământ – i-a spus celui paralizat –
11 îţi spun: ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!”
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12 El s-a ridicat şi îndată, luându-şi targa,
 a ieşit în văzul tuturor, aşa încât toţi erau uluiţi
 şi-l preamăreau pe Dumnezeu, spunând:
 „Niciodată nu am văzut aşa ceva”.

Cuvântul Domnului

Bucuraţi-vă împreună cu mine
pentru că mi-am găsit oaia pierdută!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca  15,1-7

 În acel timp,
1 toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de el ca să-l asculte.

  2 Fariseii şi cărturarii însă murmurau spunând:
 „Acesta îi primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei”.
  3 Atunci le-a spus această parabolă:
  4 „Cine dintre voi, având o sută de oi
 şi pierzând una dintre ele,
 nu le lasă pe cele nouăzeci şi nouă în pustiu
 şi umblă după cea pierdută până când o găseşte?
  5 Iar când o găseşte, o pune pe umerii săi bucurându-se
  6 şi, venind acasă, îi cheamă pe prieteni şi pe vecini
 spunându-le: «Bucuraţi-vă împreună cu mine
 pentru că mi-am găsit oaia pierdută!»
  7 Vă spun că tot aşa, va fi  mai mare bucurie în cer
 pentru un păcătos care se converteşte,
 decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi
 care nu au nevoie de convertire”.

Cuvântul Domnului
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El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan  1,8-2,2

 preaiubiţilor,
1,8 dacă spunem că nu avem păcat,

 ne înşelăm pe noi înşine, iar adevărul nu este în noi.
  9 Dacă ne mărturisim păcatele, el este fi del şi drept
 ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nedreptate.
10 Dacă spunem că nu am păcătuit,
 îl facem pe el mincinos, iar cuvântul lui nu este în noi.
2,1 Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiţi.
 Dar dacă cineva ar păcătui,
 avem un apărător la Tatăl, pe Isus Cristos, cel drept.
  2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre,
 dar nu numai pentru ale noastre,
 ci şi pentru ale lumii întregi.

Cuvântul Domnului

 Se pot folosi, de asemenea, lecturile ce sunt propuse, de regulă, pentru scrutine:

Cel care bea apa pe care i-o voi da eu, nu-i va fi  sete din nou.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  4,1-14

 În acel timp,
1 când Domnul a afl at

 că fariseii auziseră că Isus făcea mai mulţi discipoli
 şi boteza mai mulţi decât Ioan –
  2 deşi nu Isus însuşi boteza, ci discipolii lui –
  3 a părăsit Iudeea şi s-a dus din nou în Galileea,
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  4 dar trebuia să treacă prin Samaria.
  5 A venit, aşadar, într-o cetate din Samaria, numită Sihar,
 aproape de ţinutul pe care Iacob l-a dat fi ului său, Iosif.
  6 Acolo era fântâna lui Iacob.
 Atunci, obosit fi ind de drum, Isus s-a aşezat la fântână.
 Era pe la ceasul al şaselea.
  7 A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă.
 Isus i-a spus: „Dă-mi să beau!”
  8 Discipolii lui plecaseră în cetate
 ca să cumpere de mâncare.
  9 Aşadar, femeia samariteană i-a zis:
 „Cum, tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine,
 care sunt o femeie samariteană?”
 De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii.
10 Isus a răspuns şi i-a zis:
 „Dacă ai fi  cunoscut darul lui Dumnezeu
 şi cine este acela care îţi spune «Dă-mi să beau»,
 tu ai fi  cerut de la el şi el ţi-ar fi  dat apă vie”.
11 Femeia i-a spus:
 „Doamne, nici nu ai cu ce scoate apă,
 iar fântâna este adâncă;
 de unde deci ai apa vie?
12 Nu cumva eşti tu mai mare
 decât părintele nostru, Iacob, care ne-a dat fântâna
 şi a băut din ea el, fi ii lui şi turmele lui?”
13 Isus a răspuns şi i-a zis:
 „Oricui bea din apa aceasta îi va fi  sete din nou,
14 dar pentru cel care bea apa pe care i-o voi da eu
 va deveni în el izvor de apă
 care ţâşneşte spre viaţa veşnică”.

Cuvântul Domnului
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El i-a zis: „Cred, Doamne”;
şi s-a închinat înaintea lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  9,1.6b-9.13-17.34-39

 În acel timp,
1 pe când trecea, a văzut un om, orb din naştere.

  6b A scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă,
 i-a pus tina pe ochi
  7 şi i-a zis: „Du-te şi spală-te la piscina Siloe!”
 – care înseamnă „Trimisul”.
 Aşadar, el a plecat, s-a spălat şi s-a întors văzând.
  8 Atunci, vecinii
 şi cei care îl văzuseră mai înainte că era cerşetor, au zis:
 „Nu este el cel care şedea şi cerşea?”
  9 Unii spuneau: „El este!”,
 alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el!”
 El a zis: „Eu sunt!”
13 L-au dus la farisei pe cel care fusese orb.
14 De fapt, era sâmbătă ziua în care a făcut Isus tina
 şi i-a deschis ochii.
15 Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă.
 El le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd”.
16 Câţiva dintre farisei ziceau:
 „Omul acesta nu este de la Dumnezeu,
 pentru că nu ţine sâmbăta”.
 Alţii însă ziceau:
 „Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?”
 Şi era dezbinare între ei.
17 Deci i-au zis iarăşi orbului:
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 „Tu ce spui despre el, de vreme ce ţi-a deschis ochii?”
 El a răspuns: „Este un profet”.
34 I-au răspuns şi au zis:
 „Tu eşti născut cu totul în păcat şi ne înveţi pe noi?”
 Şi l-au dat afară.
35 Isus a auzit că l-au dat afară şi, întâlnindu-l, i-a zis:
 „Crezi tu în Fiul Omului?”
36 El a răspuns:
 „Cine este, Doamne, ca să cred în el?”
37 Isus i-a spus: „L-ai şi văzut.
 Este cel care vorbeşte cu tine”.
38 El i-a zis: „Cred, Doamne”; şi s-a închinat înaintea lui.
39 Isus i-a zis: „Am venit în lumea aceasta
 ca să fac judecată pentru ca cei ce nu văd să vadă,
 iar cei care văd să devină orbi”.

Cuvântul Domnului

Eu am crezut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  11,3-7.17.20-27.33b-45

 În acel timp,
3 surorile au trimis să i se spună:

 „Doamne, iată, cel pe care-l iubeşti este bolnav!”
  4 Când a auzit Isus, a zis:
 „Această boală nu este spre moarte,
 ci spre gloria lui Dumnezeu
 pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fi e glorifi cat prin ea”.
  5 Deşi Isus îi îndrăgea pe Marta, pe sora ei şi pe Lazăr,
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  6 când a auzit că este bolnav,
 a mai rămas două zile în locul în care se afl a.
  7 Abia după aceea, le-a spus discipolilor:
 „Să mergem din nou în Iudeea!”
17 Când a ajuns Isus,
 a afl at că era deja de patru zile în mormânt.
20 Când a auzit că a venit Isus,
 Marta i-a ieşit în întâmpinare.
 Maria însă stătea în casă.
21 Aşadar, Marta i-a spus lui Isus:
 „Doamne, dacă ai fi  fost aici,
 fratele meu nu ar fi  murit!
22 Însă şi acum ştiu că tot ce vei cere de la Dumnezeu,
 Dumnezeu îţi va da”.
23 Isus i-a spus: „Fratele tău va învia”.
24 Marta i-a zis:
 „Ştiu că va învia, la înviere, în ziua de pe urmă”.
25 Isus i-a spus: „Eu sunt învierea şi viaţa.
 Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi;
26 şi oricine trăieşte şi crede în mine
 nu va muri în veci.
 Crezi tu aceasta?”
27 Ea a răspuns: „Da, Doamne;
 eu am crezut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu,
 cel care vine în lume”.
33b Iar Isus s-a înfi orat în spirit şi s-a tulburat.
34 Şi a zis: „Unde l-aţi pus?”
 I-au răspuns: „Doamne, vino şi vezi!”
35 Isus a lăcrimat.
36 Atunci iudeii au început să spună:
 „Iată cât de mult îl iubea!”
37 Dar unii dintre ei au zis:
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 „Nu a putut el, care a deschis ochii orbului,
 să facă în aşa fel ca acesta să nu moară?”
38 Isus s-a înfi orat din nou şi a mers la mormânt.
 Era o grotă, iar la intrare era pusă o piatră.
39 Isus a zis: „Ridicaţi piatra!”
 Marta, sora celui mort, i-a zis:
 „Doamne, miroase de acum, căci e de patru zile”.
40 Isus i-a spus: „Nu ţi-am zis că, dacă vei crede,
 vei vedea gloria lui Dumnezeu?”
41 Au ridicat deci piatra.
 Atunci şi-a ridicat ochii şi a spus:
 „Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat.
42 Eu ştiam că mă asculţi întotdeauna.
 Însă am spus-o pentru mulţimea ce mă înconjoară
 ca să creadă că tu m-ai trimis”.
43 Spunând acestea, a strigat cu glas puternic:
 „Lazăr, vino afară!”
44 A ieşit mortul, legat la picioare şi la mâini
 cu fâşii de pânză,
 iar faţa lui era acoperită cu un ştergar.
 Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!”
45 Mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria
 şi văzuseră ceea ce făcuse el,
 au crezut în el.

Cuvântul Domnului

 Dacă se fac două sau mai multe lecturi, se intercalează psalmi sau cântări 
(nr. 388). 

 După lecturi, celebrantul ţine o scurtă omilie în care explică textele sfi nte.
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Rugăciunea

337.  În timpul omiliei sau după, celebrantul prezintă tuturor celor prezenţi cuvinte 
şi gânduri care să dispună la pocăinţă şi reînnoire interioară, intercalându-se 
momente de tăcere.

 Dacă printre cei de faţă se găsesc copii deja botezaţi care frecventează grupul 
catehetic, celebrantul se adresează şi lor şi îi invită să-şi exprime în exterior cre-
dinţa lor în Cristos mântuitorul şi durerea pentru propriile păcate.

338.  După un moment de tăcere, în care toţi trezesc căinţa inimii, celebrantul invită 
grupul la rugăciune.

V. Să ne rugăm pentru N. şi N.,
care se pregătesc să primească
sacramentele iniţierii creştine
şi pentru N. şi N.,
care vor primi pentru prima dată
iertarea lui Dumnezeu în sacra mentul Spovezii.
Să ne rugăm pentru noi,
care aşteptăm îndurarea lui Cristos.

 Lectorul: 

– Ca să ştim să ne prezentăm în faţa Domnului cu sentimente 
de recu noştinţă şi de credinţă, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca să ne cercetăm cu sinceritate slăbiciunile şi păcatele noas-
tre, Domnului să ne rugăm.

R. Ascultă-ne, Doamne.
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 Lectorul: 

– Ca în spiritul fi ilor lui Dumnezeu să ne mărturisim fără re-
ţi nere slăbiciunea şi vino văţiile noastre, Domnului să ne 
rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca să ne exprimăm în faţa lui Cristos Isus durerea pentru 
păcatele noastre, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca să fi m eliberaţi de relele din prezent şi să fi m ocrotiţi cu 
îndurare de cele din viitor, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 Lectorul: 

– Ca să învăţăm de la dumnezeiasca iubire a Tatălui nostru 
ceresc să iertăm toate păca tele oamenilor.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

 În funcţie de împrejurări, îndemnul celebrantului şi intenţiile pot fi  modifi cate, 
cu adaptările de rigoare, folosindu-se formularele de la nr. 378. 382 şi 386. 
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Exorcismul
339.  Celebrantul, întinzând mâinile asupra copiilor, spune: 

V. Să ne rugăm.

Părintele îndurărilor, care l-ai dat pe Fiul tău iubit, 
pentru a da omului, ţinut în robia păcatului, 
libertatea fi ilor tăi, 
priveşte cu bunătate la aceşti slujitori ai tăi: 
deoarece au experimentat deja ispitele
şi îşi văd propriile greşeli, 
împlineşte-le speranţa. 
Fă să fi e strămutaţi din întuneric
la lumina care nu apune, 
să fi e curăţaţi de păcate şi, bucurându-se de pace, 
să fi e ocrotiţi de orice rău pe drumul vieţii lor.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.

 Altă formă de exorcism la nr. 392.

Ungerea catecumenilor sau impunerea mâinilor

340.  Celebrantul continuă, spunând: 

V. Vă ung cu untdelemn care este semnul mântuirii;
să vă întărească cu puterea sa Cristos mântuitorul, 
care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

 Copiii: 

R. Amin.
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 Fiecare primeşte ungerea cu untdelemnul catecumenilor pe piept sau pe 
amân două mâinile, sau, dacă se consideră potrivit, chiar pe alte părţi ale 
trupului. 

 Această ungere, după aprecierea conferinţei episcopale, se poate omite sau amâna 
pentru ziua celebrării Botezului (cf. nr. 218). În acest caz, celebrantul, adre-
sân du-se tuturor catecumenilor, spune:

V. Să vă întărească cu puterea sa Cristos mântuitorul 
 care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.
 Copiii: 

R. Amin.
 Celebrantul impune imediat mâna asupra fi ecărui catecumen, fără să spună 

ceva.

Demiterea catecumenilor
341.  Apoi, celebrantul îi demite pe catecumeni cu aceste cuvinte sau cu altele 

asemă nătoare:

V. N. şi N., Domnul Isus şi-a făcut cunoscută
 îndurarea faţă de voi în mijlocul nostru.
 Acum mergeţi în pace.
 Copiii: 

R. Mulţumim lui Dumnezeu.
 Sau îi trimite la locurile lor, fără a-i invita să iasă din biserică. În acest caz, 

celebrantul spune:

V. N. şi N., Domnul şi-a făcut cunoscută
 îndurarea faţă de voi în mijlocul nostru.
 Acum întoarceţi-vă la locurile voastre
 şi rugaţi-vă în continuare împreună cu noi.
342.  În continuare urmează liturgia penitenţială care îi priveşte direct pe copiii deja 

botezaţi. După îndemnul celebrantului, fi ecare copil care primeşte pentru prima 
dată sacramentul Spovezii şi apoi toţi ceilalţi, fac mărturisirea.

 După o cântare sau o rugăciune de mulţumire, toţi ies.
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TREAPTA A TREIA: 
CELEBRAREA SACRAMENTELOR INIŢIERII

343.  Pentru a scoate mai bine în evidenţă caracterul pascal al Botezului, se reco mandă 
ca acest sacrament să fi e celebrat în cursul vigiliei pascale sau într-o zi de 
dumi  nică, zi în care Biserica comemorează Învierea Domnului (cf. Normele 
intro ductive ale Ritualului Botezului copiilor, nr. 9), ţinându-se cont de ceea 
ce se spune la nr. 310. 

344.  Botezul se celebrează în cursul Liturghiei la care neofi ţii iau parte pentru prima 
dată la Euharistie. Mirul este conferit în cadrul aceleeaşi celebrări, fi e de către 
episcop, fi e de către preotul care administrează Botezul.

345.  Dacă Botezul e celebrat în afara vigiliei pascale sau a zilei de Paşi, se foloseşte 
Liturghia zilei sau Liturghia rituală a iniţierii creştine. Lecturile se aleg dintre 
cele propuse la nr. 388; e permis să se folosească şi lecturile duminicii sau ale 
sărbătorii.

346.  Fiecare copil catecumen este însoţit de naşul (naşa) ales de el şi aprobat de preot 
(cf. Normele introductive nr. 43).

CELEBRAREA BOTEZULUI

347.  După ce s-au adunat copiii catecumeni împreună cu părinţii (tutorii), naşii (naşele), 
tovarăşii, prietenii şi ceilalţi credincioşi, începe Liturghia şi se celebrează litur-
gia cuvântului cu lecturile indicate. 

 Apoi se ţine omilia.

Îndemnul celebrantului

348.  După omilie, catecumenii împreună cu părinţii şi naşii merg la baptisteriu. Cele-
brantul se adresează familiei, tovarăşilor, prietenilor şi tuturor credincioşilor 
cu aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare:
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V. Fraţilor preaiubiţi,
să implorăm harul lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
pentru ca aceşti slujitori N. şi N.,
care, cu consimţământul părinţilor, cer Botezul,
să fi e primiţi în rândul fi ilor adoptivi întru Cristos.

Binecuvântarea apei

349.  Celebrantul, stând cu faţa către vasul cu apa de Botez, rosteşte această binecu-
 vântare:

V. Dumnezeule, prin semnele văzute ale sfi ntelor taine,
împlineşti cu putere nevăzută
minunea mântuirii oamenilor.
De-a lungul timpurilor,
în diferite feluri, tu ai pregătit apa
ca să fi e semnul vizibil al sfântului Botez:
încă de la începutul lumii Duhul tău plutea peste ape,
dându-le sămânţa puterii de sfi nţire;
şi potopul a fost o imagine a Botezului:
acum, ca şi atunci,
apa simbolizează sfârşitul păcatului
şi începutul unei vieţi noi;
atunci când i-ai eliberat pe fi ii lui Abraham din robie,
făcându-i să treacă nevătămaţi prin Marea Roşie,
ai simbolizat în ei
pe poporul celor mântuiţi prin sfântul Botez;
iar la împlinirea timpului,
Fiul tău unul-născut, Domnul nostru Isus Cristos,
a fost botezat în apa Iordanului şi uns cu Duhul Sfânt;
răstignit pe cruce,
el a lăsat să iasă din coasta sa sânge şi apă;
după înviere a poruncit apostolilor săi zicând:
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„Mergeţi şi predicaţi evanghelia la toate popoarele,
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului
şi al Sfântului Duh”.
Şi acum, Părinte sfânt,
priveşte cu iubire asupra Bisericii tale
şi deschide izvorul sfântului Botez;
revarsă în această apă,
prin puterea Duhului Sfânt,
harul Fiului tău preaiubit,
pentru ca, prin taina Botezului,
omul făcut după chipul şi asemănarea ta
să fi e curăţat de întinarea păcatului
şi să învie ca o făptură nouă
din apă şi Duh Sfânt.

 Celebrantul atinge apa cu mâna dreaptă şi continuă:

V. Doamne, te rugăm să coboare în această apă
 puterea Sfântului Duh,

pentru ca aceia care prin ea vor primi taina Botezului,
înmormântaţi fi ind în moarte împreună cu Cristos,
să învie împreună cu el la viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi:

R. Amin.

 Alte formule la alegere, la nr. 389. 

350.  În timpul pascal, dacă e apă de Botez binecuvântată în noaptea Paştelui, pentru 
ca din ritualul Botezului să nu lipsească rugăciunea de mulţumire şi de cerere, 
se face binecuvântarea apei după formulele care se afl ă la nr. 389, ţinându-se 
cont de variaţia textelor de la sfârşitul formulelor.
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Mărturisirea de credinţă

                                                                                       

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ DE CĂTRE COMUNITATE

351.  Înainte de lepădare şi de mărturisirea de credinţă din partea copiilor catecu-
meni, în funcţie de împrejurări, celebrantul poate invita pe părinţi şi pe naşi 
şi chiar pe toţi cei de faţă să facă mărturisirea de credinţă.

V. N. şi N., după o pregătire îndelungată,
acum vor fi  botezaţi şi,
primind de la Dumnezeu cel îndurător o viaţă nouă,
vor deveni creştini.

În viitor va trebui să le acordăm
mai mult ajutor decât în trecut.
În primul rând voi, părinţi,
care v-aţi dat consimţământul la Botezul lor,
vă veţi îngriji mai mult decât toţi de educaţia lor.
Acelaşi lucru îl vom face şi noi,
cei care i-am pregătit,
ca să se întâlnească astăzi cu Cristos.

De aceea, mai înainte ca ei
să facă mărturisirea de credinţă în faţa noastră,
să reînnoim noi cu toţii, în mod conştient, în faţa lor,
mărturisirea credinţei noastre
care este cre dinţa întregii Biserici.
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 Toţi spun împreună cu celebrantul: 

Cred în Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul, 
Creatorul cerului şi al pământului. 
Şi în Isus Cristos, 
Fiul său unic, 
Domnul nostru, 
care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, 
s-a născut din Maria Fecioara; 
a pătimit sub Ponţiu Pilat, 
s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat; 
s-a coborât în iad, 
a treia zi a înviat din morţi; 
s-a suit la ceruri, 
şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; 
de unde are să vie 
să judece pe cei vii şi pe cei morţi. 
Cred în Duhul Sfânt; 
sfânta Biserică catolică; 
împărtăşirea sfi nţilor, 
iertarea păcatelor; 
învierea morţilor 
şi viaţa veşnică. Amin. 

 După caz, se poate folosi şi Simbolul niceno-constantinpolitan (cf. nr. 186).

 Apoi, celebrantul, adresându-se catecumenilor, spune:

V. Acum, N. şi N.,
înainte de a fi  botezaţi,
lepădaţi-vă de Satana
şi mărturisiţi-vă credinţa înaintea Bisericii.
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MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ DE CĂTRE CATECUMENI

352.  Celebrantul se adresează copiilor catecumeni cu aceste cuvinte sau cu altele 
asemănătoare:

V. N. şi N., aţi cerut Botezul
 după ce aţi consacrat mult timp pregătirii voastre. 
 Părinţii voştri au consimţit la dorinţa voastră;

cateheţii, tovarăşii şi prietenii voştri v-au ajutat;
astăzi toţi vă promit exemplul credinţei lor
şi ajutorul lor frăţesc.

 Acum faceţi înaintea Bisericii mărturisirea de credinţă
 şi veţi fi  botezaţi.

Lepădarea

353.  Celebrantul îi întreabă pe toţi catecumenii:

Formula A

V. Vă lepădaţi de Satana
 şi de toate faptele lui
 şi de toate ademenirile lui?

 Copiii: 

R. Mă lepăd.
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sau

Formula B

 Celebrantul: 

V. Vă lepădaţi de păcat,
 pentru a trăi în libertatea fi ilor lui Dumnezeu?
 Copiii: 

R. Mă lepăd.
 Celebrantul: 

V. Vă lepădaţi de ademenirile răului,
 pentru a nu ajunge sub stăpânirea păcatului?
 Copiii: 

R. Mă lepăd.
 Celebrantul: 

V. Vă lepădaţi de Satana,
 care este începutul şi cauza oricărui păcat?
 Copiii: 

R. Mă lepăd.

Ungerea cu untdelemnul catecumenilor

354.  Dacă ungerea cu untdelemnul catecumenilor este menţinută de conferinţa epis-
copală şi nu s-a făcut mai înainte, celebrantul spune:

V. Eu vă ung cu untdelemn, 
care este semnul mântuirii;
să vă întărească cu puterea sa Cristos mântuitorul, 
care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

 Copiii: 

R. Amin.
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 Fiecare copil este uns cu untdelemnul catecumenilor pe piept sau pe amândouă 
mâi nile sau, dacă se consideră potrivit, chiar pe alte părţi ale trupului.

 Dacă cei aleşi sunt mulţi la număr, ungerea poate fi  făcută de diferiţi slujitori.

Mărturisirea de credinţă

355.  Celebrantul, informându-se dacă este cazul, de la naş (naşă) care este numele 
celui care urmează să fi e botezat, întreabă pe fi ecare:

V. N., crezi în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
 creatorul cerului şi al pământului?
 Copilul: 

R. Cred.
 Celebrantul: 

V. Crezi în Isus Cristos,
 Fiul său unic, Domnul nostru,
 născut din Maria Fecioară,
 care a pătimit şi a fost îngropat,
 a înviat din morţi şi şade la dreapta Tatălui?
 Copilul: 

R. Cred.
 Celebrantul: 

V. Crezi în Duhul Sfânt,
 sfânta Biserică catolică,
 împărtăşirea sfi nţilor, iertarea păca telor,
 învierea morţilor şi viaţa veşnică?
 Copilul: 

R. Cred.
 După mărturisirea de credinţă, fi ecare primeşte Botezul prin turnare sau prin 

scufun dare.
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Ritul Botezului

356.  Celebrantul scoate apă de Botez din cristelniţă şi, turnând-o de trei ori pe capul 
înclinat al celui ales, îl botează în numele Preasfi ntei Treimi:

V. N., eu te botez în numele Tatălui,

 prima turnare 

 şi al Fiului,

 a doua turnare

 şi al Sfântului Duh.

 a treia turnare.

 Naşul sau naşa pune mâna dreaptă pe umărul celui care primeşte Botezul. 

 Dacă Botezul se administrează prin scufundare, celebrantul, scufundându-l 
pe copil sau capul lui în apă de trei ori şi tot de atâtea ori ridicându-l, îl 
botează, spunând ace leaşi cuvinte. Să se acorde atenţie respectării exigenţelor 
modestiei şi decenţei.

 După Botezul fi ecăruia, este bine ca poporul să rostească o scurtă aclamaţie 
(cf. nr. 391-411).

357.  Dacă neofi ţii primesc imediat Mirul, se omite ungerea cu crismă de după Botez 
(nr. 358) şi se trece de îndată la riturile explicative (nr. 359 şi 360).
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RITURILE EXPLICATIVE

                                                                                       

Ungerea de după Botez

[358.]  Dacă, dintr-un motiv special, celebrarea Mirului e separată de Botez, atunci, 
după turnarea apei, celebrantul face ungerea cu crismă, spunând în acelaşi timp 
asu pra tuturor:

V. Dumnezeu atotputernicul, 
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
care v-a renăscut din apă şi Duh Sfânt 
şi v-a dăruit iertarea tuturor păcatelor, 
el însuşi vă unge cu untdelemnul mântuirii 
pentru ca, făcând parte din poporul său, 
să rămâneţi mădulare ale lui Cristos 
preot, profet şi împărat, pentru viaţa veşnică.

 Cei botezaţi: 

R. Amin.

 Apoi celebrantul unge fi ecare copil cu sfânta Crismă pe creştetul capului, fără 
să spună nimic.

 Dacă numărul celor botezaţi este mare şi sunt de faţă mai mulţi preoţi şi dia-
coni, fi ecare poate să ungă cu crismă câţiva botezaţi.
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Înmânarea hainei albe

359.  Celebrantul spune: 

V. N. şi N., aţi devenit făpturi noi 
şi aţi fost îmbrăcaţi cu Cristos. 
Primiţi, aşadar, haina albă şi purtaţi-o nepătată 
până la scaunul de judecată 
al Domnului nostru Isus Cristos, 
ca să aveţi viaţa veşnică.

 Cei botezaţi: 

R. Amin.
 La cuvintele Primiţi, aşadar, haina albă, naşii (sau naşele) îi îmbracă pe neofi ţi 

cu o haină albă, afară de cazul că obiceiurile locale recomandă o culoare mai 
potrivită.

 Dacă se crede de cuviinţă, acest rit se poate omite.

Înmânarea lumânării aprinse

360.  Celebrantul ia în mâini sau atinge lumânarea pascală, spunând:

V. Naşilor şi naşelor,
 apropiaţi-vă pentru a da neofi ţilor lumina.
 Naşii şi naşele se apropie, aprind o lumânare de la lumânarea pascală şi o 

înmâ nează neofi tului. Apoi celebrantul spune:

V. Aţi devenit lumină în Cristos. 
Să umblaţi mereu ca fi i ai luminii, 
pentru ca, rămânând statornici în credinţă, 
să puteţi ieşi în întâmpinarea Domnului 
când va veni împreună cu toţi sfi nţii în împărăţia cerului.

 Cei botezaţi: 

R. Amin.
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CELEBRAREA MIRULUI

361.  Între celebrarea Botezului şi cea a Mirului, dacă se crede de cuviinţă, comu-
nitatea poate cânta o cântare potrivită.

362.  Celebrarea Mirului poate avea loc fi e în prezbiteriu, fi e în baptisteriu, în func ţie 
de împrejurările locale.

 Dacă Botezul a fost conferit de episcop, se cuvine ca însuşi episcopul să 
admi nistreze imediat Mirul.

 În absenţa episcopului, Mirul poate fi  administrat de preotul care a conferit 
Botezul. 

 Când cei care trebuie miruiţi sunt mulţi la număr, slujitorului Mirului i se pot 
asocia, în administrarea sacramentului, preoţi care corespund acestui serviciu 
(cf. nr. 46).

363.  Celebrantul se adresează pe scurt celor care urmează să primească Mirul cu 
aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare:

V. Preaiubiţilor,
care prin Botez v-aţi renăscut la viaţa fi ilor lui Dumnezeu
şi aţi devenit mădulare ale lui Cristos
şi ale poporului său preoţesc,
vă rămâne acum să-l primiţi în dar pe Duhul Sfânt,
care în ziua de Rusalii
a fost trimis de Domnul asupra apos tolilor,
iar de apostoli şi de succesorii lor
a fost dăruit celor botezaţi. 

Aşadar, veţi primi şi voi, potrivit promisiunii,
puterea Duhului Sfânt pentru ca,
deve nind mai desăvârşit asemănători cu Cristos,
să puteţi da mărturie despre patima şi învierea Domnului
şi să deveniţi membri activi ai Bisericii,
spre a zidi trupul lui Cristos întru credinţă şi iubire.
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 Apoi celebrantul (având alături preoţii care i se asociază), stând în picioare, cu 
mâinile împreunate, întors către popor spune:

V. Fraţilor preaiubiţi,
 să ne rugăm lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,

ca să-l reverse cu bunătate
asupra acestor neofi ţi pe Duhul Sfânt, 
care să-i întărească cu bogăţia darurilor sale 
şi prin ungere să-i facă pe deplin asemănători
cu Cristos, Fiul lui Dumnezeu.

 Toţi se roagă câtva timp în tăcere.

364.  Apoi celebrantul şi, împreună cu el preoţii care i se asociază, îşi impun mâi nile 
asupra tuturor celor care primesc Mirul. Dar numai celebrantul rosteşte rugă-
 ciunea care urmează:

V. Dumnezeule atotputernic,  
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, 
care i-ai renăscut pe aceşti slujitori ai tăi
din apă şi din Duh Sfânt, 
eliberându-i de păcat,
revarsă-l în ei pe Duhul Sfânt, Mângâietorul: 
duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, 
duhul sfatului şi al tăriei, duhul ştiinţei şi al pietăţii, 
şi umple-i de duhul fricii tale.
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.
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365.  Un slujitor îi prezintă celebrantului sfânta crismă. Fiecare dintre cei care pri mesc 
Mirul se apropie de celebrant; sau, după caz, însuşi celebrantul se apropie de fi e-
care dintre cei care primesc Mirul. Naşul (sau naşa) îi pune mâna pe umăr şi îi 
spune celebrantului numele, sau cel care primeşte Mirul îşi spune el însuşi numele.

 Celebrantul înmoaie vârful degetului gros al mâinii drepte în crismă şi tra sează 
cu degetul gros semnul crucii pe fruntea celui care primeşte Mirul, spunând:

V. N., primeşte pecetea darului Duhului Sfânt.

 Cel miruit: 

R. Amin.

 Celebrantul adaugă: 

V. Pacea să fi e cu tine.

 Cel miruit: 

R. Şi cu duhul tău.

 Dacă sunt şi alţi preoţi asociaţi celebrantului în conferirea sacramentului, 
epis copul, dacă e prezent, înmânează fi ecăruia vasele cu sfânta crismă. 

 Cei care primesc Mirul se apropie de celebrant sau de preoţi; sau, dacă e cazul, 
cele brantul şi preoţii se apropie de cei care primesc Mirul cărora li se adminis-
trează un gerea în modul descris mai sus.
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CELEBRAREA EUHARISTIEI

366.  Omiţându-se Simbolul, se trece imediat la rugăciunea credincioşilor la care 
neofi ţii participă pentru prima dată. Câţiva dintre ei poartă darurile la altar.

367.  În Rugăciunea euharistică I, să fi e menţionaţi neofi ţii la Te rugăm, aşadar, 
şi naşii (naşele) la Adu-ţi aminte, Doamne (nr. 377). Dacă se foloseşte Rugă-
ciunea euha ristică a II-a, a III-a sau a IV-a, să se insereze rugăciunile pentru 
neofi ţi, care se găsesc la nr. 412.

368.  E bine ca neofi ţii să primească sfânta Împărtăşanie sub ambele specii, îm preună 
cu părinţii, naşii şi naşele lor, precum şi cu cateheţii laici.

 Înainte de Împărtăşanie, adică înainte de Iată, Mielul lui Dumnezeu, cele-
brantul poate să le vorbească pe scurt neofi ţilor despre importanţa acestui mister 
atât de mare, care este punctul culminant al iniţierii şi centrul întregii vieţi creş-
tine. Pe bună dreptate trebuie să fi e conştientizaţi asupra acestui lucru cei care, 
fi ind de mai multă vreme botezaţi, se apropie pentru prima dată spre a se împăr-
tăşi la masa dumnezeiască.

TIMPUL MISTAGOGIEI

369.  Spre folosul copiilor neofi ţi să se acorde un timp corespunzător mistagogiei în 
desfăşurarea căreia este bine să se adapteze normele care îi privesc pe adulţi 
(nr. 235-239).
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CAPITOLUL VI

DIFERITE TEXTE 

PENTRU CELEBRAREA

INIÞIERII CREªTINE A ADULÞILOR





PENTRU ADMITEREA LA CATECUMENAT

370.  La nr. 76: Formule de îndemn înainte de prima adeziune a candidatului admis 
la catecumenat:

1

 Celebrantul: 

V. Dumnezeu care a creat lumea şi pe noi oamenii,
Dumnezeu în care se mişcă fi inţele vii,
ne luminează minţile
ca să-l cunoaştem şi să-l preamărim.
El l-a trimis, totodată,
ca martor al său fi del pe Isus Cristos,
pentru a ne face cunoscut
ceea ce a văzut în cer şi pe pământ.

Pentru voi care vă bucuraţi de venirea lui Cristos,
a sosit, aşadar, momentul să-l ascul taţi,
pentru ca, începând să-l cunoaşteţi
pe Dumnezeu împreună cu noi
şi să-l iubiţi pe aproapele vostru,
să aveţi viaţa veşnică.

Sunteţi dispuşi să trăiţi cu ajutorul lui Dumnezeu
această viaţă?

 Candidaţii: 

R. Da, sunt dispus.
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2

 Celebrantul: 

V. Viaţa veşnică este aceasta:
să-l cunoaşteţi pe Dumnezeul adevărat
şi pe cel pe care el l-a trimis,
pe Isus Cristos.
Căci acesta, înviat din morţi,
a fost orânduit de Dumnezeu
principe al vieţii şi Domn al tuturor lucrurilor,
al celor văzute şi al celor nevăzute.

Dacă aşadar,
doriţi să deveniţi ucenicii săi şi membri ai Bisericii,
trebuie să vă îndrep taţi
spre adevărul pe care el l-a descoperit
şi să învăţaţi să aveţi aceleaşi sentimente
care au fost în Cristos Isus
şi să vă trăiţi viaţa
în conformitate cu poruncile evangheliei,
să-l iubiţi pe Domnul Dumnezeu
şi pe aproapele vostru
urmând porunca şi exemplul lui Cristos.

Acceptă fi ecare dintre voi de bună voie toate acestea?

 Candidaţii:

R. Da, accept.

371.  La nr. 80: altă formulă de renunţare la cultele păgâne.
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 Celebrantul: 

V. Dragi candidaţi,
voi aţi decis să-l cinstiţi pe Dumnezeul adevărat
care v-a chemat şi v-a condus până aici
şi să-i slujiţi numai lui şi Fiului său Isus Cristos.
Aşadar, renunţaţi în faţa întregii comunităţi
la riturile şi la cultele
care nu-l cinstesc pe Dumnezeul ade vărat?
Să nu-l părăsiţi pe el şi pe Fiul său, Isus Cristos,
spre a sluji din nou altor stă pâni.

 Candidaţii: 

R. Departe de noi să slujim altor stăpâni decât Dumnezeului adevărat.
 Celebrantul: 

V. Să nu-l părăsiţi pe Isus Cristos,
Stăpânul celor vii şi al celor morţi,
care porunceşte tu turor duhurilor şi tuturor demonilor,
pentru a cinsti din nou N. (aici se menţionează
idolii cinstiţi prin riturile false, de pildă fetişurile).

 Candidaţii: 

R. Nu-l vom părăsi.
 Celebrantul: 

V. Să nu-l părăsiţi pe Isus Cristos,
singurul care are puterea de a-i ocroti pe oameni,
ca să vă îndreptaţi (sau: să purtaţi, să folosiţi) din nou
spre N. (aici se menţionează lucru rile folosite în mod superstiţios,
de pildă amuletele).

 Candidaţii: 

R. Nu-l vom părăsi.
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 Celebrantul: 

V. Să nu-l părăsiţi pe Isus Cristos,
care el singur este adevărul,
ca să vă îndreptaţi din nou spre prezicători, vrăjitori
şi spre cei care nu vă arată viaţa adevărată.

 Candidaţii: 

R. Nu-l vom părăsi.

 Formulele de mai sus pot fi  adaptate după caz.

372.  La nr. 92: Lecturi biblice pentru Ritualul admiterii la catecumenat:

Ieşi din ţara ta
şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta!

Citire din Cartea Genezei  12,1-4a

 În zilele acelea,
Domnul i-a spus lui Abraham:

  1 „Ieşi din ţara ta, din neamul tău
 şi din casa tatălui tău
 şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta.
  2 Voi face din tine un popor mare,
 te voi binecuvânta şi voi preamări numele tău;
 vei fi  un izvor de binecuvântare.
  3 Voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta
 şi voi blestema pe cei care te vor blestema.
 În tine vor fi  binecuvântate
 toate neamurile pământului”.
  4a Abraham a plecat, după cum i-a poruncit Domnul.

Cuvântul Domnului
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Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!
L-am găsit pe Mesia!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  1,35-42

 În ziua următoare,
35 Ioan stătea din nou

 împreună cu doi dintre discipolii săi.
36 Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis:
 „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!”
37 Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind
 şi l-au urmat pe Isus.
38 Isus s-a întors şi, văzându-i că îl urmează,
 le-a zis: „Ce căutaţi?”
 Ei i-au spus: „Rabbi – ceea ce, tradus,
 înseamnă «Învăţătorule» – unde locuieşti?”
39 El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi”.
 Aşadar, au venit şi au văzut unde locuieşte
 şi au rămas la el în ziua aceea.
 Era cam pe la ceasul al zecelea.
40 Unul dintre cei doi,
 care îl auziseră pe Ioan şi-l urmaseră [pe Isus],
 era Andrei, fratele lui Simon Petru.
41 Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său, Simon,
 şi i-a spus: „L-am găsit pe Mesia!”
 – care, tradus, înseamnă „Cristos” –
42 şi l-a adus la Isus. 
 Privindu-l, Isus i-a zis:  „Tu eşti Simon, fi ul lui Ioan;
 tu te vei numi «Chefa»” – care înseamnă «Petru»”.

Cuvântul Domnului
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 Pot fi  alese şi alte texte potrivite:

PSALMI RESPONSORIALI:

Ps 32(33),4-5.12-13.18-19.20 şi 22 (R.: 12a sau 22).

R.  Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul.
sau
 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
 precum şi speranţa noastră este în tine.

  4 Drept este cuvântul Domnului
 şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
  5 El iubeşte dreptatea şi adevărul,
 pământul este plin de bunătatea Domnului. R.
12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,
 poporul pe care el şi l-a ales ca moştenire.
13 Domnul priveşte din ceruri,
 el îi vede pe toţi fi ii oamenilor. R. 
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi
 spre cei care se tem de el,
 spre cei care nădăjduiesc în mila lui,
19 ca să scape de la moarte sufl etele lor
 şi să-i hrănească în timp de foamete. R.
20 Sufl etul nostru îl aşteaptă pe Domnul;
 pentru că el este ajutorul şi apărătorul nostru,
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,
 precum şi speranţa noastră este în tine. R.
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PENTRU EXORCISME

373.  La nr. 113-118: Alte rugăciuni de exorcism la alegere:

1

V. Să ne rugăm.

Doamne Isuse Cristoase, 
care eşti prietenul şi răscumpărătorul oamenilor, 
în numele căruia toţi trebuie să-şi găsească mântuirea 
şi în faţa căruia se pleacă orice genunchi 
în cer, pe pământ şi în iad, 
te rugăm pentru aceşti slujitori ai tăi, 
care ţi se închină ca unicului Dumnezeu adevărat: 
luminează şi cercetează inimile lor, 
îndepărtează de la ei
orice ispită şi cursă a duşmanului, 
vindecă-i de păcate şi de slăbiciuni 
pentru ca, îmbrăţişând voinţa ta
vrednică de iubire şi desăvârşită, 
să fi e statornic supuşi evangheliei tale 
şi să devină vrednici de a fi  locuinţă a Duhului Sfânt. 
Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor.

R.  Amin.
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2

V. Să ne rugăm.

Doamne, Isuse Cristoase, 
care fi ind trimis de Tatăl
şi consacrat de Duhul Sfânt, 
ai voit să duci la îndeplinire în sinagogă
cuvântul profetului, 
predicând eliberarea celor închişi
şi anul de îndurare al Domnului, 
te rugăm cu umilinţă pentru aceşti slujitori ai tăi, 
care îndreaptă către tine urechile şi inima; 
fă să primească timpul potrivit al îndurării. 
Să nu rămână în tulburare sufl etească, 
nici, urmând dorinţele cărnii, 
să fi e învinşi de descurajare 
şi să piardă speranţa în promisiunile tale. 
Dimpotrivă, crezând în tine,
căruia Tatăl a supus toate lucrurile, 
şi te-a orânduit peste toate, 
să se abandoneze cu încredere
Duhului credinţei şi al harului, 
pentru ca, păstrând speranţa chemării lor, 
să obţină demnitatea de popor preoţesc 
şi să aibă parte
de bucuria desăvârşită a noului Ierusalim. 
Tu, care vieţuieşti şi domneşti în toţi vecii vecilor.

R.  Amin.
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3

V. Să ne rugăm. 

Doamne, Isuse Cristoase, 
care, după ce ai potolit furtuna 
şi i-ai eliberat pe cei posedaţi de diavol, 
l-ai chemat la tine pe vameşul Matei 
să devină exemplu al îndurării tale 
şi să ne amintească pentru totdeauna 
de porunca pe care ai dat-o, de a învăţa toate popoarele, 
te rugăm pentru aceşti slujitori ai tăi,
care se recunosc păcătoşi. 
Binevoieşte a ţine în frâu puterea nefastă a duşmanului 
şi fă ca, după ce vor fi  experimentat îndurarea ta, 
să fi e vindecaţi de rănile păcatului 
şi să găsească pacea inimii, 
bucurându-se de noutatea evangheliei 
şi să urmeze cu toată inima chemarea ta. 
Care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor.

R.  Amin.

4

V. Să ne rugăm.

Dumnezeule nespus de înţelept, 
care l-ai chemat pe apostolul Paul 
să-l vestească neamurilor pe Fiul tău, 
te rugăm pentru aceşti slujitori ai tăi, 
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care doresc să primească sfântul Botez, 
fă ca, urmând exemplul Apostolului neamurilor 
să nu urmeze dorinţele cărnii şi ale sângelui, 
ci să aibă forţa de a se supune harului tău. 
Pătrunde, aşadar, şi curăţă inimile lor, 
pentru ca eliberaţi de orice eroare, 
să uite trecutul şi să privească spre viitor 
considerând totul ca o pierdere 
în comparaţie cu cunoaşterea
măreţiei lui Cristos, Fiul tău, 
şi să-l câştige pe el. 
Care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

R.  Amin.

5

V. Să ne rugăm.

Dumnezeule, creatorul
şi răscumpărătorul poporului tău sfânt, 
care cu o admirabilă iubire
i-ai atras la tine pe aceşti catecumeni, 
îndreptându-ţi astăzi spre ei privirea 
şi curăţindu-le inimile,
fă-i să participe la taina ta 
pentru ca, urmându-l pe Cristos cu inimă curată, 
să poată ajunge la apa mântuirii. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.  Amin.
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PENTRU
BINECUVÂNTĂRI

374.  La nr. 121-124: alte rugăciuni de binecuvântare a catecumenilor:

1

V. Să ne rugăm

Doamne, Dumnezeul nostru, 
care locuieşti în înălţimile cerurilor
şi îţi îndrepţi privirea
spre lucrurile umile ale acestui pământ, 
tu, care l-ai trimis pe Fiul tău, Isus Cristos, 
să mântuiască neamul omenesc, 
priveşte la aceşti slujitori ai tăi, catecumeni, 
care îşi pleacă cu umilinţă capul în faţa ta; 
învredniceşte-i de baia renaşterii, 
de iertarea păcatelor şi de haina nemuririi, 
primeşte-i în Biserica ta sfântă, catolică şi apostolică, 
pentru a preamări împreună cu noi numele tău. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.  Amin.
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2

V. Să ne rugăm.

Dumnezeule, stăpânule a toate, 
care prin Fiul tău unul-născut l-ai învins pe Satana 
şi i-ai eliberat pe oamenii ţinuţi sclavi în lanţurile sale, 
îţi aducem mulţumire
pentru catecumenii pe care i-ai chemat: 
să fi e întăriţi în credinţă pentru a te cunoaşte pe tine,
singurul Dumnezeu adevărat 
şi pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos, 
să se păstreze curaţi în inima lor 
şi să propăşească în virtute 
pentru a fi  vrednici de baia renaşterii şi de sfi ntele taine. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.  Amin.

3

V. Să ne rugăm.

Dumnezeule, care vrei ca toţi oamenii să se mântuiască
şi să ajungă la cunoaşterea adevărului, 
revarsă cu bunătate credinţa 
în inima celor care se pregătesc la Botez 
şi, în îndurarea ta, primeşte-i în Biserica ta sfântă 
spre a se învrednici de darul nemuririi. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.  Amin.
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4

V. Să ne rugăm.

Doamne, Dumnezeule atotputernic, 
Tatăl mântuitorului nostru Isus Cristos, 
îndreaptă-ţi cu milă privirea spre aceşti slujitori ai tăi, 
îndepărtează din mintea lor 
orice urmă de idolatrie, 
înrădăcinează în inima lor legea ta şi poruncile tale; 
călăuzeşte-i la cunoaşterea deplină a adevărului 
şi pregăteşte-i să devină, prin renaşterea Botezului, 
templul Duhului Sfânt. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.  Amin.

5

V. Să ne rugăm.

Îndreaptă-ţi privirea, Doamne,
asupra acestor slujitori ai tăi, 
care îmbrăţişează numele tău sfânt
şi îşi pleacă în faţa ta capul; 
dăruieşte-le ajutorul tău spre toată lucrarea cea bună, 
înviorează-le inima şi fă ca,
amintindu-şi de lucrările şi de poruncile tale, 
să împlinească cu zel tot ce este conform cu voinţa ta. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.  Amin.
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LITURGHIA RITUALĂ

374bis.  La nr. 141: Liturghia rituală la alegere:

Ant. la intrare  Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul.
 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui,
 căutaţi întotdeauna faţa lui.    Ps 104,3-4

RUGĂCIUNEA ZILEI

D  umnezeule, care, deşi înfăptuieşti întotdeauna
lucrarea de mântuire a oamenilor,

totuşi bucuri acum poporul tău
oferindu-i un har mai îmbelşugat,
priveşte cu bunăvoinţă la cei pe care i-ai ales,
pentru ca ajutorul ocrotirii tale milostive să-i întărească
şi pe cei care se vor renaşte,
şi pe cei care s-au renăscut deja prin Botez.
Prin Domnul.

ASUPRA DARURILOR

D umnezeule atotputernic şi veşnic,
 care, prin sacramentul Botezului,

ne pregăteşti pentru viaţa veşnică,
pe noi, cei care mărturisim numele tău,
primeşte darurile şi rugăciunile slujitorilor tăi
ca să dispui să fi e împlinite dorinţele
şi să fi e iertate păcatele celor care speră în tine.
Prin Cristos.

Ant. la împărtăşanie    În Cristos avem răscumpărarea
 prin sângele său, iertarea păcatelor,
 după bogăţia harului său.    Ef 1,7
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DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

T e rugăm, Doamne,
ca sacramentele pe care le-am primit

să ne spele păcatele.
Eliberează-i pe slujitorii tăi de orice vină,
pentru ca ei, care sunt cu conştiinţa încărcată,
să se bucure de plinătatea vindecării cereşti.
Prin Cristos.

 Se poate folosi şi Liturghia din vinerea săptămânii a IV-a din Postul Mare.

RUGĂCIUNE PENTRU CEI ALEŞI

375.  La nr. 148: Altă formă de rugăciune după alegere:

– Ca aleşii noştri să-şi găsească bucuria în rugăciunea zilnică.

R.  Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca, îndreptându-se des în rugăciune către tine, să trăiască 
din ce în ce mai uniţi cu tine.

R.  Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca să-şi găsească bucuria citind cuvântul tău şi meditându-l 
în inima lor.

R.  Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca, recunoscându-şi cu umilinţă defectele, să muncească cu 
curaj la îndreptarea lor.

R.  Te rugăm, ascultă-ne.
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– Ca să transforme oboseala lor într-o jertfă plăcută ţie.

R.  Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca în fi ecare zi a Postului Mare să-ţi ofere o faptă bună.

R.  Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca să se abţină cu curaj de la orice vinovăţie care ar putea 
să le păteze curăţia inimii.

R.  Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca să se obişnuiască a iubi şi a păstra virtutea şi sfi nţenia 
vieţii.

R.  Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca, renunţând la orice egoism, să se preocupe mai mult de 
alţii decât de ei înşişi.

R.  Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca să binevoieşti a ocroti şi a binecuvânta familiile lor.

R.  Te rugăm, ascultă-ne.

– Ca să împărtăşească şi altora bucuria descoperită în credinţă.

R.  Te rugăm, ascultă-ne.
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PENTRU SCRUTINE

376.  La nr. 160: Lecturi pentru primul scrutin

LECTURA I

Dă-ne apă să bem!

Citire din Cartea Exodului  17,3-7

 În zilele acelea,
3 poporul chinuit de sete, murmura împotriva lui Moise, 

 zicând: „Pentru ce ne-ai scos din Egipt?
 Ca să ne faci să murim de sete aici,
 cu copiii şi turmele noastre?”
  4 Moise a strigat către Domnul, zicând:
 „Ce să-i fac poporului acestuia?
 Încă puţin şi mă vor ucide cu pietre”.
  5 Domnul i-a zis lui Moise: „Treci înaintea poporului,
 ia cu tine pe câţiva dintre bătrânii lui Israel,
 ia-ţi în mână toiagul cu care ai lovit Nilul şi porneşte.
  6 Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca muntelui Horeb;
 tu vei lovi stânca,  va ţâşni din ea apă şi poporul va bea”.
 Iar Moise a făcut aşa în faţa bătrânilor lui Israel.
  7 De aceea, el a pus acestui loc
 numele de „Massa” şi „Meriba”,
 pentru că fi ii lui Israel l-au învinuit pe Domnul
 şi pentru că l-au pus la încercare, zicând:
 „Este oare Domnul cu adevărat în mijlocul nostru,
 sau nu este?”

Cuvântul Domnului
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PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 94(95),1-2.6-7.8-9 (R.: cf. 8) 

R.  Astăzi, dacă veţi auzi glasul Domnului:
 „Nu vă împietriţi inimile voastre”.

  1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
 să strigăm cu bucurie
 către stânca mântuirii noastre,
  2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
 şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

  6 Veniţi să ne închinăm
 şi să ne plecăm în faţa lui
 şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
  7 căci el este Dumnezeul nostru,
 iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
 turma pe care mâna lui o călăuzeşte. R.

  8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,
 ca în ziua de la Massa în pustiu,
  9 acolo m-au ispitit părinţii voştri,
 m-au pus la încercare,
 deşi au văzut lucrările mele”. R.
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LECTURA A II-A

Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre
prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
către Romani  5,1-2.5-8

 fraţilor,
1 aşadar, justifi caţi prin credinţă,

 avem pace de la Dumnezeu
 prin Domnul nostru Isus Cristos,
  2 prin care am obţinut, în credinţă,
 [posibilitatea] de a ajunge
 la acest har în care ne afl ăm
 şi ne lăudăm în speranţa gloriei lui Dumnezeu.
  5 Speranţa nu înşală
 pentru că iubirea lui Dumnezeu
 a fost revărsată în inimile noastre
 prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
  6 Într-adevăr, pe când eram încă neputincioşi,
 Cristos a murit la timpul hotărât pentru cei nelegiuiţi.
  7 De fapt, cu greu moare cineva pentru un om drept.
 Poate că pentru un om bun
 ar îndrăzni cineva să moară.
  8 Dar Dumnezeu şi-a arătat iubirea faţă de noi
 [prin faptul] că, pe când eram încă păcătoşi,
 Cristos a murit pentru noi.

Cuvântul Domnului
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VERSUL ÎNAINTE DE EVANGHELIE

 (Aleluia)  Doamne, tu eşti Mântuitorul lumii,
    dă-mi apă vie, ca să nu însetez! (Aleluia)

cf. In 4,42 şi 15

EVANGHELIA

Va deveni în el izvor de apă
care ţâşneşte spre viaţa veşnică.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  4,5-42

(forma lungă)

 În acel timp,
5 a venit, aşadar, într-o cetate din Samaria, numită Sihar,

 aproape de ţinutul pe care Iacob l-a dat fi ului său, Iosif.
  6 Acolo era fântâna lui Iacob.
 Atunci, obosit fi ind de drum, Isus s-a aşezat la fântână.
 Era pe la ceasul al şaselea.
  7 A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă.
 Isus i-a spus: „Dă-mi să beau!”
  8 Discipolii lui plecaseră în cetate
 ca să cumpere de mâncare.
  9 Aşadar, femeia samariteană i-a zis:
 „Cum, tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine,
 care sunt o femeie samariteană?”
 De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii.
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10 Isus a răspuns şi i-a zis:
 „Dacă ai fi  cunoscut darul lui Dumnezeu
 şi cine este acela care îţi spune «Dă-mi să beau»,
 tu ai fi  cerut de la el şi el ţi-ar fi  dat apă vie”.
11 Femeia i-a spus:
 „Doamne, nici nu ai cu ce scoate apă,
 iar fântâna este adâncă;
 de unde deci ai apa vie?
12 Nu cumva eşti tu mai mare decât părintele nostru, Iacob,
 care ne-a dat fântâna şi a băut din ea
 el, fi ii lui şi turmele lui?”
13 Isus a răspuns şi i-a zis:
 „Oricui bea din apa aceasta îi va fi  sete din nou,
14 dar pentru cel care bea apa pe care i-o voi da eu
 va deveni în el izvor de apă
 care ţâşneşte spre viaţa veşnică”.
15 I-a zis femeia: „Doamne, dă-mi această apă
 ca să nu-mi mai fi e sete
 şi să nu mai vin aici să scot”.
16 El i-a zis:
 „Du-te şi cheamă-l pe bărbatul tău şi vino aici!”
17 Femeia a răspuns şi i-a zis: „Nu am bărbat”.
 Isus i-a spus:
 „Bine ai zis «Nu am bărbat»,
18 pentru că ai avut cinci bărbaţi
 şi cel pe care îl ai acum nu este bărbatul tău.
 În privinţa asta ai spus adevărul”.
19 Femeia i-a zis:
 „Doamne, văd că tu eşti profet.
20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta,
 iar voi spuneţi că la Ierusalim
 este locul unde trebuie să te închini”.
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21 Isus i-a spus:
 „Femeie, crede-mă că a venit ceasul
 când nu îl veţi adora pe Tatăl
 nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim.
22 Voi adoraţi ceea ce nu cunoaşteţi.
 Noi adorăm ceea ce cunoaştem,
 pentru că mântuirea vine de la iudei.
23 Însă vine ceasul – şi chiar acum este –
 când adevăraţii adoratori îl vor adora pe Tatăl
 în duh şi adevăr,
 căci şi Tatăl astfel de adoratori îşi caută.
24 Dumnezeu este duh
 şi cei care îl adoră, în duh şi adevăr trebuie să-l adore”.
25 Femeia i-a zis:
 „Ştiu că vine Mesia, care este numit Cristos.
 Când va veni, el ne va învăţa toate”.
26 Isus i-a zis:
 „Eu sunt, cel care îţi vorbesc!”
27 Tocmai atunci au ajuns discipolii lui.
 Şi se mirau că vorbeşte cu o femeie.
 Dar nimeni dintre ei nu i-a zis:
 „Ce cauţi?” sau: „De ce vorbeşti cu ea?”
28 Atunci, femeia şi-a lăsat urciorul,
 a plecat în cetate şi le-a spus oamenilor:
29 „Veniţi şi vedeţi omul care mi-a spus tot ce am făcut.
 Oare nu este acesta Cristos?”
30 Ei au ieşit din cetate şi au venit la el.
31 Între timp, discipolii îl rugau:
 „Rabbi, mănâncă!”
32 Dar el le-a zis:
 „Eu am de mâncat o mâncare
 pe care voi nu o cunoaşteţi”.
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33 Aşadar, discipolii ziceau unii către alţii:
 „Oare i-a adus cineva de mâncare?”
34 Isus le-a zis:
 „Hrana mea este să fac voinţa celui care m-a trimis
 şi să împlinesc lucrarea lui.
35 Nu spuneţi voi:
 «Mai sunt încă patru luni şi vine secerişul»?
 Iată, eu vă spun, ridicaţi-vă ochii
 şi priviţi lanurile că sunt albe pentru seceriş. Deja
36 secerătorul îşi primeşte plata
 şi adună roadele spre viaţa veşnică,
 pentru ca semănătorul să se bucure
 la fel cu secerătorul.
37 Căci în aceasta se adevereşte cuvântul:
 «Unul este semănătorul, altul secerătorul».
38 Eu v-am trimis să seceraţi ceva
 pentru care nu v-aţi ostenit.
 Alţii s-au ostenit,  iar voi aţi intrat peste munca lor”.
39 Mulţi dintre samaritenii cetăţii aceleia au crezut în el
 pentru cuvântul femeii care a mărturisit:
 „Mi-a spus tot ce am făcut”.
40 Aşadar, când au venit la el,
 samaritenii l-au rugat să rămână la ei,
 iar el a rămas acolo două zile.
41 Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul lui.
42 Îi spuneau femeii:
 „Nu mai credem pentru cuvântul tău,
 căci noi înşine am auzit
 şi ştim că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii”.

Cuvântul Domnului
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Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan   4,5-15.19b-26.39a.40-42

(forma scurtă) 

 În acel timp,
5 a venit, aşadar, într-o cetate din Samaria, numită Sihar,

 aproape de ţinutul pe care Iacob l-a dat fi ului său, Iosif.
  6 Acolo era fântâna lui Iacob.
 Atunci, obosit fi ind de drum, Isus s-a aşezat la fântână.
 Era pe la ceasul al şaselea.
  7 A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă.
 Isus i-a spus: „Dă-mi să beau!”
  8 Discipolii lui plecaseră în cetate
 ca să cumpere de mâncare.
  9 Aşadar, femeia samariteană i-a zis:
 „Cum, tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine,
 care sunt o femeie samariteană?”
 De fapt, iudeii nu aveau legături cu samaritenii.
10 Isus a răspuns şi i-a zis:
 „Dacă ai fi  cunoscut darul lui Dumnezeu
 şi cine este acela care îţi spune «Dă-mi să beau»,
 tu ai fi  cerut de la el şi el ţi-ar fi  dat apă vie”.
11 Femeia i-a spus: „Doamne, nici nu ai cu ce scoate apă,
 iar fântâna este adâncă; de unde deci ai apa vie?
12 Nu cumva eşti tu mai mare decât părintele nostru, Iacob,
 care ne-a dat fântâna şi a băut din ea
 el, fi ii lui şi turmele lui?”
13 Isus a răspuns şi i-a zis:
 „Oricui bea din apa aceasta îi va fi  sete din nou,
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14 dar pentru cel care bea apa pe care i-o voi da eu
 va deveni în el izvor de apă care ţâşneşte spre viaţa veşnică”.
15 I-a zis femeia: „Doamne, dă-mi această apă
 ca să nu-mi mai fi e sete şi să nu mai vin aici să scot”.
19  „Doamne, văd că tu eşti profet.
20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta,
 iar voi spuneţi că la Ierusalim
 este locul unde trebuie să te închini”.
21 Isus i-a spus: „Femeie, crede-mă că a venit ceasul
 când nu îl veţi adora pe Tatăl
 nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim.
22 Voi adoraţi ceea ce nu cunoaşteţi.
 Noi adorăm ceea ce cunoaştem, 
 pentru că mântuirea vine de la iudei.
23 Însă vine ceasul – şi chiar acum este –
 când adevăraţii adoratori îl vor adora pe Tatăl
 în duh şi adevăr,
 căci şi Tatăl astfel de adoratori îşi caută.
24 Dumnezeu este duh şi cei care îl adoră,
 în duh şi adevăr trebuie să-l adore”.
25 Femeia i-a zis: „Ştiu că vine Mesia, care este numit Cristos.
 Când va veni, el ne va învăţa toate”.
26 Isus i-a zis: „Eu sunt, cel care îţi vorbesc!”
39 Mulţi dintre samaritenii cetăţii aceleia au crezut în el.
40 Aşadar, când au venit la el, samaritenii l-au rugat
 să rămână la ei, iar el a rămas acolo două zile.
41 Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul lui.
42 Îi spuneau femeii: „Nu mai credem pentru cuvântul tău,
 căci noi înşine am auzit
 şi ştim că acesta este cu adevărat Mântuitorul lumii”.

Cuvântul Domnului
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377.  La nr. 160: Liturghia în care se celebrează primul scrutin

RUGĂCIUNEA ZILEI

D ă-le, te rugăm, Doamne, catecumenilor noştri
harul să se învrednicească a te mărturisi

şi a te lăuda cu înţelepciune,
pentru ca demnitatea de la început,
pierdută prin păcatul strămoşesc,
să le fi e redată prin gloria ta.
Prin Domnul.

ASUPRA DARURILOR

T e rugăm, Dumnezeule, 
ca îndurarea ta să iasă în întâmpinarea slujitorilor tăi,

pentru a-i pregăti cum se cuvine şi a-i călăuzi,
printr-o viaţă sfântă, la primirea acestor taine.
Prin Cristos.
 Memento pentru naşi (când se foloseşte Canonul roman):

Adu-ţi aminte, Doamne, de slujitorii şi de slujitoarele tale
N. şi N., care urmează să-i ia în grijă pe aceşti aleşi ai tăi,
în vederea harului sfânt al Botezului.
 (se rostesc numele naşilor şi naşelor)

şi de toţi cei de faţă,
a căror credinţă şi evlavie îţi sunt cunoscute...
 Te rugăm, aşadar, propriu:

Te rugăm, aşadar, Doamne, 
să primeşti cu bunăvoinţă jertfa aceasta
ce ţi-o oferim pentru slujitorii tăi şi pentru slujitoarele tale
pe care, în bunăvoinţa ta, i-ai ales şi i-ai chemat 
să primească darul harului tău spre viaţa veşnică.
(Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.)
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DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

R evarsă, te rugăm, Doamne, roadele răscumpărării
asupra acelora pe care, prin tainele vieţii veşnice,

voieşti să-i faci fi i ai Bisericii tale; 
pregăteşte-i să le primească după cuviinţă
şi dăruieşte-le ocrotirea ta.
Prin Cristos.
378.  La nr. 163: Altă formă de rugăciune la alegere pentru primul scrutin:

– Ca aleşii noştri, asemenea femeii samaritene din Evan-
ghelie, să-şi revizuiască propria viaţă în faţa lui Cristos şi 
să-şi recunoască propriile păcate, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Ca să fi e eliberaţi de spiritul neîncrederii, care îndepărtează 
paşii omului de calea lui Cristos, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Ca, în aşteptarea darului lui Dumnezeu, să dorească din toată 
inima apa vie care ţâş neşte spre viaţa veşnică, Domnului să 
ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Ca, acceptându-l pe Fiul lui Dumnezeu ca învăţător, să devină 
adevăraţi închinători ai lui Dumnezeu Tatăl în duh şi adevăr, 
Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Ca, după ce vor fi  făcut experienţa minunatei întâlniri cu 
Cristos, să ducă vestea cea bună şi la prieteni şi la concetă-
ţenii săi, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.
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– Ca toţi săracii din lume şi cei care duc lipsă de cuvântul lui 
Dumnezeu, să poată cu noaşte evanghelia lui Cristos. Dom-
nului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Ca noi toţi să învăţăm de la Cristos şi, urmând voinţa Tatălui, 
să ducem cu dragoste la îndeplinire lucrarea lui, Domnului 
să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

379.  La nr. 164: Altă formă de exorcism pentru primul scrutin.

V. Să ne rugăm.
Părinte al îndurărilor, 
care prin Fiul tău ai avut milă de femeia samariteană 
şi, condus de aceeaşi grijă părintească, 
ai oferit mântuirea tuturor păcătoşilor, 
priveşte cu bunătate la aceşti aleşi ai tăi 
care doresc să devină prin sacramente fi ii tăi; 
eliberează-i de sclavia păcatului şi de jugul greu al Satanei, 
ca să ia asupra lor jugul plăcut al lui Isus; 
ocroteşte-i de toate pericolele 
şi fă ca, slujindu-ţi cu fi delitate în pace şi bucurie, 
să poată să-ţi aducă mulţumiri în toată veşnicia.
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.  Amin.

Doamne Isuse, care, în îndurarea ta, 
ai convertit-o pe femeia păcătoasă, 
ca să se închine Tatălui în duh şi adevăr, 
eliberează-i cu puterea ta
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de cursele ademenitoare ale Satanei 
pe aceşti aleşi care se apropie de izvorul apei vii; 
converteşte inimile lor cu puterea Duhului Sfânt, 
ca să-l recunoască cu credinţă sinceră pe Tatăl tău, 
care lucrează prin iubire. 
Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor.

R.  Amin.

380.  La nr. 167: Lecturi pentru al doilea scrutin

LECTURA I

David este uns rege peste Israel.

Citire din Cartea întâi a lui Samuel  16,1b.6-7.10-13a

 În zilele acelea,
Domnul i-a spus lui Samuel:

  1b „Te trimit în Betleem, la Iesse,
 căci l-am ales rege pe unul dintre fi ii săi.
 Ia un corn, umple-l cu untdelemn şi du-te”.
  6 Când ei au venit şi când Samuel l-a zărit pe Eliab, şi-a zis:
 „Cu siguranţă, pe acesta l-a ales Domnul, ca să fi e unsul lui”.
  7 Dar Domnul i-a spus lui Samuel:
 „Nu te uita la înfăţişarea lui, nici la înălţimea staturii lui,
 căci nu pe el l-am ales.
 Eu nu judec după înfăţişarea omului:
 oamenii se uită la înfăţişare, Dumnezeu vede inima”.
10 Astfel, Iesse i-a prezentat lui Samuel pe cei şapte fi i
 şi Samuel i-a spus:
 „Domnul n-a ales pe nici unul dintre ei”.
11 Şi l-a întrebat pe Iesse: „Aceştia sunt toţi fi ii pe care îi ai?”
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 Iesse a răspuns: „Mai este unul, cel mai mic,
 care păzeşte oile”.
 Atunci, Samuel i-a zis lui Iesse: „Trimite să-l aducă;
 nu ne vom aşeza la masă, până nu va fi  sosit”.
12 Iesse a trimis după el.
 Băiatul era blond, avea ochi strălucitori şi un chip frumos.
 Atunci, Domnul i-a zis lui Samuel:
 „Scoală-te şi unge-l, căci el este”.
13a Samuel a luat cornul plin cu untdelemn
 şi l-a uns în prezenţa fraţilor săi.
 Din ziua aceea, duhul Domnului
 a început să lucreze în David.

Cuvântul Domnului

 Se poate lua, de asemenea, la alegere:

Citire din Cartea Exodului   13,21-22

 În acel timp,
21 Domnul mergea înaintea lor,

 ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum,
 iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze,
 ca să meargă şi ziua şi noaptea.
22  Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului
 în timpul zilei,
 nici stâlpul de foc în timpul nopţii.

Cuvântul Domnului
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PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.  Domnul este păstorul meu, 
 nu voi duce lipsă de nimic.

  1 Domnul este păstorul meu,
 nu voi duce lipsă de nimic;
  2 el mă paşte pe păşuni verzi,
 mă conduce la ape de odihnă,
  3a îmi înviorează sufl etul. R.

  3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte
 de dragul numelui său.
  4 Chiar dacă ar fi  să umblu prin valea întunecată a morţii,
 nu mă tem de nici un rău, 
 căci tu eşti cu mine,
 toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

  5 Tu pregăteşti masă pentru mine
 în faţa duşmanilor mei,
 îmi ungi capul cu untdelemn
 şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

  6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
 în toate zilele vieţii mele
 şi voi locui în casa Domnului
 până la sfârşitul zilelor mele. R.
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LECTURA II

Ridică-te dintre cei morţi, iar Cristos te va lumina!

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni  5,8-14

 fraţilor,
8 odinioară eraţi întuneric,

 acum însă, lumină în Domnul.
  9 Umblaţi ca nişte fi i ai luminii,
 căci rodul luminii constă
 în toată bunătatea, dreptatea şi adevărul.
10 Urmăriţi ceea ce este plăcut Domnului
11 şi nu luaţi parte la faptele fără rod ale întunericului,
 ci mai degrabă denunţaţi-le,
12 căci este o ruşine chiar şi numai să se vorbească
 de faptele săvârşite de ei în ascuns,
13 pe când toate cele denunţate sunt dezvăluite de lumină,
14 pentru că tot ce este dezvăluit este lumină.
 De aceea se spune:
 „Trezeşte-te, tu, care dormi,
 şi ridică-te dintre cei morţi, iar Cristos te va lumina”.

Cuvântul Domnului

VERSUL ÎNAINTE DE EVANGHELIE 

 (Aleluia) Eu sunt lumina lumii.
    Cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

In 8,12
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EVANGHELIA

A plecat, s-a spălat şi s-a întors văzând.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  9,1-41

(forma lungă)

 În acel timp,
1 pe când trecea, a văzut un om, orb din naştere.

  2 Discipolii lui l-au întrebat: „Rabbi,
 cine a păcătuit că s-a născut orb, el sau părinţii lui?”
  3 Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici el, nici părinţii lui,
 ci [este astfel] ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
  4 Noi trebuie să săvârşim lucrările celui care m-a trimis,
 atât timp cât este zi; vine noaptea,
 când nimeni nu mai poate să lucreze.
  5 Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii”.
  6 După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ,
 a făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi
  7 şi i-a zis: „Du-te şi spală-te la piscina Siloe!”
 – care înseamnă „Trimisul”.
 Aşadar, el a plecat, s-a spălat şi s-a întors văzând.
  8 Atunci, vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte
 că era cerşetor, au zis:
 „Nu este el cel care şedea şi cerşea?”
  9 Unii spuneau: „El este!”,
 alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el!”
 El a zis: „Eu sunt!”
10 Aşadar, i-au spus: „Cum ţi s-au deschis ochii?”
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11 El a răspuns: „Omul care se numeşte Isus
 a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis:
 «Du-te la Siloe şi spală-te!»
 Deci m-am dus şi, după ce m-am spălat,
 am început să văd”.
12 Ei i-au zis: „Unde este acela?” El a spus: „Nu ştiu”.
13 L-au dus la farisei pe cel care fusese orb.
14 De fapt, era sâmbătă ziua în care a făcut Isus tina
 şi i-a deschis ochii.
15 Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă.
 El le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd”.
16 Câţiva dintre farisei ziceau:
 „Omul acesta nu este de la Dumnezeu,
 pentru că nu ţine sâmbăta”.
 Alţii însă ziceau:
 „Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?”
 Şi era dezbinare între ei.
17 Deci i-au zis iarăşi orbului:
 „Tu ce spui despre el, de vreme ce ţi-a deschis ochii?”
 El a răspuns: „Este un profet”.
18 Iudeii nu credeau despre el că fusese orb
 şi a început să vadă,
 până când i-au chemat pe părinţii
 celui care şi-a căpătat vederea
19 şi i-au întrebat:
 „Acesta este fi ul vostru pe care spuneţi că l-aţi născut orb?
 Aşadar, cum de vede acum?”
20 Părinţii lui au răspuns şi au zis:
 „Ştim că acesta este fi ul nostru şi că l-am născut orb.
21 Dar cum de vede acum, nu ştim.
 Şi nici cine i-a deschis ochii nu ştim.
 Întrebaţi-l pe el; e destul de mare.
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 Va vorbi el însuşi despre sine”.
22 Părinţii lui au spus acestea pentru că se temeau de iudei.
 De fapt, iudeii se înţeleseseră deja ca,
 dacă cineva ar fi  mărturisit că el este Cristos,
 să fi e exclus din sinagogă.
23 De aceea au spus părinţii lui:
 „E destul de mare; întrebaţi-l pe el”.
24 Atunci l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb
 şi i-au zis: „Dă mărire lui Dumnezeu!
 Noi ştim că omul acesta este un păcătos”.
27 El a răspuns: „Eu nu ştiu dacă este un păcătos.
 Eu una ştiu: că eram orb şi acum văd”.
26 Ei i-au zis: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?”
27 Le-a răspuns: „V-am spus deja şi nu m-aţi ascultat.
 De ce vreţi să auziţi din nou?
 Nu cumva vreţi şi voi să deveniţi discipolii lui?”
28 Atunci au început să-l insulte, zicând:
 „Tu eşti discipolul lui. Noi suntem discipolii lui Moise!
28 Noi ştim că lui Moise i-a vorbit Dumnezeu.
 Dar acesta nu ştim de unde este”.
30 Omul a răspuns şi le-a zis:
 „Tocmai asta-i de mirare, că voi nu ştiţi de unde este,
 iar el mi-a deschis ochii.
31 Noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi
 ci, dacă cineva îl cinsteşte pe Dumnezeu
 şi împlineşte voinţa lui,
 pe acela îl ascultă.
32 De când e lumea, nu s-a auzit
 ca cineva să fi  deschis ochii unui orb din naştere.
33 Dacă acesta n-ar fi  de la Dumnezeu,
 n-ar fi  putut face nimic”.
34 I-au răspuns şi au zis:
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 „Tu eşti născut cu totul în păcat şi ne înveţi pe noi?”
 Şi l-au dat afară.
35 Isus a auzit că l-au dat afară şi, întâlnindu-l, i-a zis:
 „Crezi tu în Fiul Omului?”
36 El a răspuns: „Cine este, Doamne, ca să cred în el?”
37 Isus i-a spus: „L-ai şi văzut.
 Este cel care vorbeşte cu tine”.
38 El i-a zis: „Cred, Doamne”; şi s-a închinat înaintea lui.
39 Isus i-a zis: „Am venit în lumea aceasta ca să fac judecată
 pentru ca cei ce nu văd să vadă,
 iar cei care văd să devină orbi”.
40 Unii dintre fariseii care erau cu el au auzit acestea
 şi i-au zis: „Nu cumva suntem şi noi orbi?”
41 Isus le-a zis: „Dacă aţi fi  orbi, nu aţi avea păcat.
 Dar pentru că spuneţi: «Vedem»,
 păcatul vostru rămâne”.

Cuvântul Domnului

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  9,1.6b-9.13-17.34-38

(forma scurtă)

 În acel timp,
1 pe când trecea, a văzut un om, orb din naştere.

  6b A scuipat pe pământ,
 a făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi
  7 şi i-a zis: „Du-te şi spală-te la piscina Siloe!”
 – care înseamnă „Trimisul”.
 Aşadar, el a plecat, s-a spălat
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 şi s-a întors văzând.
  8 Atunci, vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte
 că era cerşetor, au zis:
 „Nu este el cel care şedea şi cerşea?”
  9 Unii spuneau: „El este!”,
 alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el!”
 El a zis: „Eu sunt!”
13 L-au dus la farisei pe cel care fusese orb.
14 De fapt, era sâmbătă ziua în care a făcut Isus tina
 şi i-a deschis ochii.
15 Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă.
 El le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd”.
16 Câţiva dintre farisei ziceau:
 „Omul acesta nu este de la Dumnezeu,
 pentru că nu ţine sâmbăta”.
 Alţii însă ziceau:
 „Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?”
 Şi era dezbinare între ei.
17 Deci i-au zis iarăşi orbului:
 „Tu ce spui despre el, de vreme ce ţi-a deschis ochii?”
 El a răspuns: „Este un profet”.
34 I-au răspuns şi au zis:
 „Tu eşti născut cu totul în păcat şi ne înveţi pe noi?”
 Şi l-au dat afară.
35 Isus a auzit că l-au dat afară şi, întâlnindu-l, i-a zis:
 „Crezi tu în Fiul Omului?”
36 El a răspuns: „Cine este, Doamne, ca să cred în el?”
37 Isus i-a spus: „L-ai şi văzut. Este cel care vorbeşte cu tine”.
38 El i-a zis: „Cred, Doamne”; şi s-a închinat înaintea lui.

Cuvântul Domnului

DIFERITE TEXTE PENTRU CELEBRAREA INIŢIERII CREŞTINE A ADULŢILOR 285



381.  La nr. 167: Liturghia în care se celebrează al doilea scrutin 

RUGĂCIUNEA ZILEI

D umnezeule atotputernic şi veşnic,
sporeşte în bucurie spirituală Biserica ta,

pentru ca aceşti catecumeni 
care, prin naşterea după trup, au primit viaţa pământească,
să fi e renăscuţi la viaţa cerească.
Prin Domnul.

ASUPRA DARURILOR

Î ţi oferim cu bucurie, Doamne, 
darurile tămăduirii veşnice şi te rugăm cu umilinţă 

să ne dai harul de a le cinsti precum se cuvine 
şi de a ţi le închina cu vrednicie 
spre mântuirea tuturor acelora pe care tu i-ai chemat. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Adu-ţi aminte, Doamne, pentru naşi şi Te rugăm, aşadar, propriu, ca mai sus 
la nr. 377. 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

T e rugăm, Doamne, 
ca, în marea ta bunătate, să înalţi necontenit poporul, 

pe care l-ai purifi cat prin tainele sfi nte
să-l orânduieşti şi să-l păzeşi, căci este al tău,
şi să-l călăuzeşti pururi pe calea mântuirii.
Prin Cristos.

382.  La nr. 170: Altă formă de rugăciune la alegere pentru al doilea scrutin:

– Ca Domnul, risipind întunericul, să dezvăluie celor aleşi ai 
noştri lumina sa, Dom nului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne. 
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– Ca Tatăl să-i conducă cu bunăvoinţă la întâlnirea cu Cristos 
care s-a făcut lumina acestei lumi, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne. 

– Ca aceşti aleşi ai noştri, deschizându-şi inimile, să-l recu-
noască pe Dumnezeu drept începutul luminii şi martorul 
adevărului, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne. 

– Ca, vindecaţi de Tatăl, să fi e feriţi de necredinţa acestei lumi, 
Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne. 

– Ca salvaţi de Fiul ,care ridică păcatele lumii, să fi e eliberaţi de 
întinarea şi de ademe nirea păcatului, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne. 

– Ca, luminaţi de Duhul Sfânt, să mărturisească fără încetare 
şi să transmită şi celor lalţi evanghelia mântuirii, Domnului 
să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne. 

– Ca noi toţi, prin exemplul vieţii noastre, să fi m recunoscuţi 
ca lumină a lumii, Dom nului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne. 

– Ca toţi locuitorii pământului să-l recunoască pe Dumnezeul 
adevărat, creatorul a toate, care ne dăruieşte duh şi viaţă, 
Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne. 
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383.  La nr. 171: Altă formă de exorcism pentru al doilea scrutin:

V. Să ne rugăm.

Dumnezeule, lumină care nu apune şi tată al luminilor, 
care prin moartea şi învierea lui Cristos 
ai risipit întunericul minciunii şi al urii 
şi ai revărsat asupra familiei umane
lumina adevărului şi a iubirii, 
fă, te rugăm, ca aceşti aleşi ai tăi, 
pe care i-ai chemat printre fi ii adoptivi, 
să poată trece de la întuneric la lumină 
şi, eliberaţi de orice putere a principelui întunericului, 
să rămână fără încetare fi ii tăi. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.  Amin.

V. Doamne Isuse, care la Botez 
l-ai primit din cerurile deschise pe Duhul Sfânt 
pentru a duce vestea cea bună săracilor 
şi a reda orbilor vederea, 
revarsă Duhul tău asupra acestor aleşi 
care doresc sacramentele tale, 
pentru ca, feriţi de întinarea erorii,
îndoielii şi necredinţei 
şi călăuziţi de credinţa cea dreaptă, 
să te poată contempla
cu ochi curaţi şi încrezători.
Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor.

R.  Amin.
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384.  La nr. 174: Lecturi pentru al treilea scrutin: 

LECTURA I

Voi pune Duhul meu în voi
şi veţi trăi.

Citire din Cartea profetului Ezechiel  37,12-14

 În acel timp,
Domnul mi-a zis:

12 „Ei bine, adresează-le acest oracol:
 «Aşa zice Domnul Dumnezeu:
 Iată, voi deschide mormintele voastre,
 vă voi scoate din ele, poporul meu,
 şi vă voi aduce iarăşi 
 în ţara lui Israel.
13 Şi veţi şti că eu sunt Domnul,
 când vă voi deschide mormintele
 şi vă voi scoate din ele, poporul meu!
14 Voi pune Duhul meu în voi
 şi veţi trăi;
 vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră
 şi veţi şti că eu sunt Domnul.
 Eu am spus-o şi eu o voi face,
 zice Domnul Dumnezeu!»”

Cuvântul Domnului
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PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 129(130),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 7)

R. La Domnul este îndurare 
 şi belşug de mântuire.

  1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne,
  2 Doamne, ascultă glasul meu!
 Pleacă-ţi urechea ta
 la glasul rugăciunii mele. R.

  3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,
 Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta?
  4 La tine însă este iertare,
 şi ne temem de tine. R.

  5 Eu nădăjduiesc în Domnul;
 sufl etul meu se încrede în cuvântul său.
  6 Sufl etul meu îl aşteaptă pe Domnul
 mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor. R.

  7 Să nădăjduiască Israel în Domnul,
 căci la Domnul este îndurare
 şi belşug de mântuire.
  8 El va mântui pe Israel
 de toate fărădelegile lui. R.
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LECTURA II

Duhul celui care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi
locuieşte în voi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
către Romani  8,8-11

 fraţilor,
8 cei care sunt în trup nu pot să-i placă lui Dumnezeu.

  9 Însă voi nu sunteţi în trup, ci în Duh,
 din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi.
 Iar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos,
 acesta nu este al lui.
10 Dar dacă Cristos este în voi,
 deşi trupul este supus morţii din cauza păcatului,
 Duhul este viaţă datorită dreptăţii.
11 Dacă Duhul celui care l-a înviat
 pe Isus Cristos din morţi locuieşte în voi,
 cel care l-a înviat pe Cristos din morţi
 va învia şi trupurile voastre muritoare,
 prin Duhul lui care locuieşte în voi.

Cuvântul Domnului

VERSUL ÎNAINTE DE EVANGHELIE

 (Aleluia) Eu sunt învierea şi viaţa. 
    Cel care crede în mine,
    nu va muri în veci. (Aleluia)  In 11,25a şi 26
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EVANGHELIA

Eu sunt învierea şi viaţa.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  11,1-45

(forma lungă)

 În acel timp,
1 era bolnav un oarecare Lazăr din Betania,

 din satul Mariei şi al Martei, sora ei.
  2 Maria era aceea care îl unsese pe Domnul cu mireasmă
 şi îi uscase picioarele cu părul ei.
 Fratele ei, Lazăr, era bolnav.
  3 Aşadar, surorile au trimis să i se spună:
 „Doamne, iată, cel pe care-l iubeşti este bolnav!”
  4 Când a auzit Isus, a zis:
 „Această boală nu este spre moarte,
 ci spre gloria lui Dumnezeu
 pentru ca Fiul lui Dumnezeu
 să fi e glorifi cat prin ea”.
  5 Deşi Isus îi îndrăgea pe Marta, pe sora ei şi pe Lazăr,
  6 când a auzit că este bolnav,
 a mai rămas două zile în locul în care se afl a.
  7 Abia după aceea, le-a spus discipolilor:
 „Să mergem din nou în Iudeea!”
  8 Discipolii i-au spus:
 „Rabbi, acum căutau iudeii să te ucidă cu pietre
 şi tu mergi iarăşi acolo?”
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  9 Isus a răspuns:
 „Oare nu sunt douăsprezece ore într-o zi?
10 Dacă cineva umblă în timpul zilei,
 nu se împiedică pentru că vede lumina acestei lumi.
 Însă, dacă cineva umblă în timpul nopţii,
 se împiedică pentru că lumina nu este în el”.
11 După ce a spus acestea, a adăugat:
 „Lazăr, prietenul nostru a adormit,
 dar mă duc să-l trezesc”.
12 Atunci discipolii i-au zis:
 „Doamne, dacă doarme, va fi  salvat!”
13 De fapt, Isus vorbise despre moartea lui,
 dar ei credeau că vorbeşte despre somnul obişnuit.
14 Aşadar, Isus le-a spus deschis: „Lazăr a murit
15 şi mă bucur pentru voi că nu eram acolo,
 pentru ca voi să credeţi.
 Dar să mergem la el!”
16 Atunci Toma, cel numit Geamănul,
 a spus celorlalţi discipoli:
 „Să mergem şi noi ca să murim cu el!”
17 Când a ajuns Isus,
 a afl at că era deja de patru zile în mormânt.
18 Betania era aproape de Ierusalim,
 cam la cincisprezece stadii.
19 Şi mulţi iudei veniseră la Marta şi Maria
 să le consoleze pentru fratele lor.
20 Când a auzit că a venit Isus,
 Marta i-a ieşit în întâmpinare.
 Maria însă stătea în casă.
21 Aşadar, Marta i-a spus lui Isus:
 „Doamne, dacă ai fi  fost aici,
 fratele meu nu ar fi  murit!
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22 Însă şi acum ştiu că tot ce vei cere de la Dumnezeu,
 Dumnezeu îţi va da”.
23 Isus i-a spus: „Fratele tău va învia”.
24 Marta i-a zis: „Ştiu că va învia, la înviere,
 în ziua de pe urmă”.
25 Isus i-a spus: „Eu sunt învierea şi viaţa.
 Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi;
26 şi oricine trăieşte şi crede în mine
 nu va muri în veci.
 Crezi tu aceasta?”
27 Ea a răspuns:
 „Da, Doamne; eu am crezut că tu eşti Cristos,
 Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume”.
28 După ce a spus ea aceasta,
 s-a dus şi a chemat-o pe sora ei, Maria, şoptindu-i:
 „Învăţătorul este aici şi te cheamă”.
29 Când a auzit, ea s-a ridicat repede şi a venit la el.
30 Încă nu ajunsese Isus în sat,
 ci se afl a tot în locul unde îl întâmpinase Marta.
31 Atunci iudeii, care erau cu ea în casă şi o consolau,
 văzând-o pe Maria că s-a ridicat în grabă şi a ieşit,
 au venit după ea,
 crezând că merge la mormânt ca să plângă acolo.
32 Când a ajuns Maria unde era Isus, văzându-l,
 a căzut la picioarele lui şi a spus:
 „Doamne, dacă ai fi  fost aici,
 fratele meu nu ar fi  murit”.
33 Iar Isus, când a văzut-o că plânge
 şi că plâng şi iudeii care au venit cu ea,
 s-a înfi orat în spirit şi s-a tulburat.
34 Şi a zis: „Unde l-aţi pus?”
 I-au răspuns: „Doamne, vino şi vezi!”
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35 Isus a lăcrimat.
36 Atunci iudeii au început să spună:
 „Iată cât de mult îl iubea!”
37 Dar unii dintre ei au zis:
 „Nu a putut el, care a deschis ochii orbului,
 să facă în aşa fel ca acesta să nu moară?”
38 Isus s-a înfi orat din nou şi a mers la mormânt.
 Era o grotă, iar la intrare era pusă o piatră.
39 Isus a zis: „Ridicaţi piatra!”
 Marta, sora celui mort, i-a zis:
 „Doamne, miroase de acum, căci e de patru zile”.
40 Isus i-a spus: „Nu ţi-am zis că, dacă vei crede,
 vei vedea gloria lui Dumnezeu?”
41 Au ridicat deci piatra.
 Atunci şi-a ridicat ochii şi a spus:
 „Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat.
42 Eu ştiam că mă asculţi întotdeauna.
 Însă am spus-o pentru mulţimea ce mă înconjoară
 ca să creadă că tu m-ai trimis”.
43 Spunând acestea, a strigat cu glas puternic:
 „Lazăr, vino afară!”
44 A ieşit mortul, legat la picioare şi la mâini
 cu fâşii de pânză,
 iar faţa lui era acoperită cu un ştergar.
 Isus le-a zis:
 „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!”
45 Mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria
 şi văzuseră ceea ce făcuse el, au crezut în el.

Cuvântul Domnului
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Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  11,3-7.17.20-27.33b-45

(forma scurtă)

 În acel timp,
3 aşadar, surorile au trimis să i se spună:

 „Doamne, iată, cel pe care-l iubeşti este bolnav!”
  4 Când a auzit Isus, a zis: „Această boală
 nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu
 pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fi e glorifi cat prin ea”.
  5 Deşi Isus îi îndrăgea pe Marta, pe sora ei şi pe Lazăr,
  6 când a auzit că este bolnav,
 a mai rămas două zile în locul în care se afl a.
  7 Abia după aceea, le-a spus discipolilor:
 „Să mergem din nou în Iudeea!”
17 Când a ajuns Isus,
 a afl at că era deja de patru zile în mormânt.
20 Când a auzit că a venit Isus, Marta i-a ieşit în întâmpinare.
 Maria însă stătea în casă.
21 Aşadar, Marta i-a spus lui Isus:
 „Doamne, dacă ai fi  fost aici, fratele meu nu ar fi  murit!
22 Însă şi acum ştiu că tot ce vei cere de la Dumnezeu,
 Dumnezeu îţi va da”.
23 Isus i-a spus: „Fratele tău va învia”.
24 Marta i-a zis: „Ştiu că va învia, la înviere, în ziua de pe urmă”.
25 Isus i-a spus: „Eu sunt învierea şi viaţa.
 Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi;
26 şi oricine trăieşte şi crede în mine nu va muri în veci.
 Crezi tu aceasta?”
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27 Ea a răspuns: „Da, Doamne; eu am crezut că tu eşti Cristos,
 Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume”.
33b Iar Isus s-a înfi orat în spirit şi s-a tulburat.
34 Şi a zis: „Unde l-aţi pus?”
 I-au răspuns: „Doamne, vino şi vezi!”
35 Isus a lăcrimat.
36 Atunci iudeii au început să spună:
 „Iată cât de mult îl iubea!”
37 Dar unii dintre ei au zis:
 „Nu a putut el, care a deschis ochii orbului,
 să facă în aşa fel ca acesta să nu moară?”
38 Isus s-a înfi orat din nou şi a mers la mormânt.
 Era o grotă, iar la intrare era pusă o piatră.
39 Isus a zis: „Ridicaţi piatra!”
 Marta, sora celui mort, i-a zis:
 „Doamne, miroase de acum, căci e de patru zile”.
40 Isus i-a spus: „Nu ţi-am zis că, dacă vei crede,
 vei vedea gloria lui Dumnezeu?”
41 Au ridicat deci piatra. Atunci şi-a ridicat ochii şi a spus:
 „Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat.
42 Eu ştiam că mă asculţi întotdeauna.
 Însă am spus-o pentru mulţimea ce mă înconjoară
 ca să creadă că tu m-ai trimis”.
43 Spunând acestea, a strigat cu glas puternic:
 „Lazăr, vino afară!”
44 A ieşit mortul, legat la picioare şi la mâini cu fâşii de pânză,
 iar faţa lui era acoperită cu un ştergar. Isus le-a zis:
 „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă!”
45 Mulţi dintre iudeii care veniseră la Maria
 şi văzuseră ceea ce făcuse el, au crezut în el.

Cuvântul Domnului
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385.  La nr. 174: Liturghia în care se celebrează al treilea scrutin:

RUGĂCIUNEA ZILEI

D ăruieşte-le, Doamne, acestor catecumeni harul, 
ca, după ce au primit 

învăţătura despre misterele sfi nte, 
să primească şi viaţa cea nouă din izvorul Botezului
şi să fi e număraţi printre fi ii Bisericii tale. 
Prin Domnul.

ASUPRA DARURILOR

A scultă-ne, Dumnezeule atotputernic, 
şi, prin lucrarea acestei jertfe,

curăţă-i pe slujitorii tăi, 
cărora le-ai dăruit începuturile credinţei creştine. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Adu-ţi aminte, Doamne, pentru naşi şi Te rugăm, aşadar,  propriu, ca mai 
sus la nr. 377. 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

T e rugăm, Doamne, 
adună laolaltă poporul tău şi dă-i harul

ca, fi indu-ţi supus din toată inima,
să fi e apărat de orice tulburare, 
să tresalte de bucuria mântuirii
şi să te implore pentru cei ce vor fi  renăscuţi prin Botez.
Prin Cristos, Domnul nostru.
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386.  La nr. 177: Altă formă de rugăciune pentru al treilea scrutin:

– Ca aceşti aleşi să primească darul credinţei prin care să dea 
mărturie că Isus Cristos este învierea şi viaţa, Domnului să 
ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Ca, eliberaţi de păcate, să aducă roade de sfi nţenie pentru 
viaţa veşnică, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Ca, eliberaţi din lanţurile păcatului, prin pocăinţă, să devină 
asemănători cu Cristos, prin Botez şi, morţi pentru păcat, să 
trăiască mereu pentru Dumnezeu, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Ca, încrezători în Duhul care dă viaţă, să lucreze cu curaj 
la reînnoirea vieţii, Dom nului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Ca, prin hrana euharistică pe care o vor primi curând, să 
se unească cu autorul vieţii şi al învierii, Domnului să ne 
rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Ca noi toţi, trăind viaţa cea nouă, să arătăm lumii puterea 
învierii lui Cristos, Dom nului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Ca toţi locuitorii pământului, întâlnindu-se cu Cristos, să 
găsească în el făgăduinţa vieţii veşnice, Domnului să ne 
rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.
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387.  La nr. 178: Altă formă de exorcism pentru al treilea scrutin: 

V. Să ne rugăm.

Părinte, izvorul vieţii, 
care cauţi în omul viu gloria ta 
şi îţi descoperi atotputernicia în învierea morţilor, 
binevoieşte a-i smulge din stăpânirea morţii pe aceşti aleşi, 
care prin Botez doresc să primească viaţa. 
Eliberează-i din sclavia diavolului, 
care prin păcat a adus moartea 
şi care caută să corupă lumea
pe care tu ai făcut-o bună. 
Fă să fi e supuşi puterii Fiului iubirii tale, 
ca să primească de la el puterea învierii 
şi să mărturisească înaintea oamenilor mărirea ta. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

R.  Amin.

V. Doamne Isus Cristoase, 
care i-ai poruncit lui Lazăr să iasă viu din mormânt, 
iar prin învierea ta ai eliberat de moarte toţi oamenii, 
te rugăm cu umilinţă pentru aceşti slujitori ai tăi, 
care se îndreaptă spre apa renaşterii şi spre ospăţul vieţii, 
nu îngădui să rămână sub stăpânirea morţii 
cei care prin credinţa lor
vor participa la biruinţa învierii tale. 
Tu, care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor.

R.  Amin.
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PENTRU CELEBRAREA BOTEZULUI

388.  La nr. 253 şi 345: Lecturi biblice pentru iniţierea creştină în afara vigiliei pas cale.

LECTURI DIN VECHIUL TESTAMENT

1.  Atât de mulţi vor fi  urmaşii tăi.

Citire din Cartea Genezei  15,1-6.18a

 În zilele acelea, 
1 cuvântul Domnului i-a fost adresat lui Abraham

 într-o viziune: „Nu te teme, Abrahame!
 Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi  foarte mare!”
  2 Abraham i-a răspuns: „Doamne Dumnezeul meu,
 ce-mi vei da, căci mă sting fără copii
 şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc”.
  3 Şi Abraham a continuat: „Tu nu mi-ai dat urmaş,
 de aceea moştenitorul va fi  un rob din casa mea”.
  4 Atunci i-a fost adresat lui Abraham
 acest cuvânt al Domnului: „Nu el va fi  moştenitorul tău!”
  5 Apoi l-a condus afară şi i-a zis:
 „Priveşte cerul şi numără stelele, dacă poţi”.
 Şi a continuat: „Atât de mulţi vor fi  urmaşii tăi”.
  6 Abraham a crezut ce i-a spus Domnul
 şi pentru aceasta Domnul l-a socotit drept.
18a În ziua aceea,
 Dumnezeu a încheiat un legământ cu Abraham.

Cuvântul Domnului
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2.  Voi încheia legământul meu cu tine,
iar după tine cu urmaşii tăi din neam în neam; 

acesta va fi  un legământ veşnic.

Citire din Cartea Genezei  17,1-8

 În zilele acelea,
1 când Abraham a ajuns

 la vârsta de nouăzeci şi nouă de ani,
 Domnul i-a apărut şi i-a zis:
 „Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic,
 umblă în prezenţa mea şi fi i desăvârşit!” 
  2 Voi încheia un legământ cu tine
 şi te voi înmulţi foarte mult.
  3 Abraham s-a aruncat cu faţa la pământ
 şi Dumnezeu i-a vorbit astfel:
  4 „Iată legământul pe care-l fac cu tine:
 vei fi  tatăl multor popoare.
  5 Nu te vei mai numi Abram, ci numele tău va fi  Abraham;
 căci voi face din tine tatăl multor popoare.
  6 Îţi voi înmulţi urmaşii nespus de mult,
 voi scoate din tine popoare, şi regi vor ieşi din tine.
  7 Voi încheia legământul meu cu tine,
 iar după tine cu urmaşii tăi din neam în neam;
 acesta va fi  un legământ veşnic, în puterea căruia
 eu voi fi  Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi.
  8 Ţie şi urmaşilor tăi vă voi da toată ţara Canaanului
 în stăpânire veşnică; şi eu voi fi  Dumnezeul vostru”.

Cuvântul Domnului
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3.  Aruncaţi dumnezeii străini
care sunt în mijlocul vostru!

Citire din Cartea Genezei  35,1-4.6-7a

 dumnezeu i-a zis lui Iacob:
1 „Scoală-te, suie-te la Betel şi locuieşte acolo.

 Fă acolo un altar Dumnezeului care ţi s-a arătat
 când fugeai de fratele tău Esau.” 
  2 Iacob a adunat toată casa lui şi le-a spus:
 „Aruncaţi dumnezeii străini
 care sunt în mijlocul vostru,
 curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele, 
  3 ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel;
 ca să facem acolo un altar lui Dumnezeu,
 care m-a ascultat în ziua necazului meu
 şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.” 
  4 Ei au dat toţi dumnezeii străini,
 care erau în mâinile lor,
 şi cerceii pe care-i purtau în urechi
 iar el i-a îngropat în pământ
 sub stejarul de lângă Sihem. 
  6 Iacob şi toţi cei care erau cu el au ajuns la Luz,
 adică Betel, în ţara Canaan. 
  7a A zidit acolo un altar
 şi a numit locul acela: Casa lui Dumnezeu. 

Cuvântul Domnului
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4.  Alege viaţa, ca să trăieşti tu şi seminţia ta.

Citire din Cartea Deuteronomului  30,15-20

 În zilele acelea,
Moise a vorbit poporului spunând:

15 „Iată, îţi pun astăzi înainte viaţa şi binele,
 moartea şi răul.
16 Dacă vei asculta de poruncile
 Domnului, Dumnezeului tău,
 pe care eu ţi le poruncesc astăzi,
 ca să-l iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău,
 şi să umbli pe căile lui
 şi să păzeşti poruncile lui, legile şi rânduielile lui,
 vei trăi; şi Domnul, Dumnezeul tău,
 te va înmulţi şi te va binecuvânta
 în ţara pe care o vei lua în stăpânire.
17 Dar dacă inima ta se va abate,
 dacă nu vei asculta şi, lăsându-te amăgit,
 te vei închina altor dumnezei şi le vei sluji,
18 vă spun astăzi că veţi pieri
 şi nu veţi avea zile multe
 în ţara pe care o veţi lua în stăpânire,
 după ce veţi trece Iordanul.
19 Iau azi cerul şi pământul ca martori
 că am pus înaintea voastră viaţa şi moartea,
 binecuvântarea şi blestemul.
 Alege, aşadar, viaţa, ca să trăieşti tu şi seminţia ta.
20 Să-l iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău,
 să asculţi glasul lui şi să te alipeşti de el,
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 căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale,
 şi numai aşa vei putea locui în ţara
 pe care Domnul, Dumnezeul tău,
 cu jurământ a făgăduit-o părinţilor tăi,
 lui Abraham, lui Isaac şi lui Iacob, că le-o va da”.

Cuvântul Domnului

5.  Noi vrem să-i slujim Domnului,
pentru că el este Dumnezeul nostru.

Citire din Cartea lui Iosue  24,1-2a.15-17.18b-25a

 În zilele acelea,
1 Iosue a adunat toate triburile lui Israel la Sihem.

 Apoi i-a chemat pe bătrânii lui Israel
 împreună cu conducătorii,
 judecătorii şi scribii poporului,
 şi toţi s-au prezentat în faţa lui Dumnezeu.
  2a Iosue a spus atunci întregului popor:
15 „Dacă nu vă place să slujiţi Domnului,
 alegeţi-l astăzi pe acela căruia vreţi să-i slujiţi:
 pe zeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Eufrat
 sau pe zeii amoreilor în ţara cărora locuiţi.
 Eu însă şi casa mea vrem să-i slujim Domnului!”
16 Atunci, poporul a răspuns:
 „Departe de noi gândul să-l părăsim pe Domnul,
 ca să slujim altor dumnezei!
17 Domnul, Dumnezeul nostru,
 ne-a scos pe noi şi pe părinţii noştri
 din ţara Egiptului, din casa robiei;
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 el a săvârşit semne mari sub ochii noştri
 şi ne-a ocrotit de-a lungul întregului drum
 pe care l-am străbătut printre popoarele
 prin mijlocul cărora am trecut.
18b De aceea, noi vrem să-i slujim Domnului,
 pentru că el este Dumnezeul nostru”.
19 Atunci, Iosue a spus poporului:
 „Voi nu veţi reuşi să-i slujiţi Domnului,
 căci el este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos,
 care nu va ierta răzvrătirile şi păcatele voastre.
20 Dacă îl veţi părăsi pe Domnul,
 ca să slujiţi dumnezeilor străini,
 el, care v-a făcut atâta bine,
 se va întoarce împotriva voastră,
 vă va pedepsi şi vă va nimici”.
21 Poporul i-a răspuns lui Iosue:
 „Nicidecum. Noi îi vom sluji Domnului!”
22 Atunci, Iosue a spus poporului:
 „Voi înşivă sunteţi martori împotriva voastră:
 voi aţi ales să-i slujiţi Domnului!”
 Ei au răspuns: „Suntem martori!”
23 Iosue a reluat:
 „Atunci, îndepărtaţi-i pe dumnezeii străini
 care sunt în mijlocul vostru şi întoarceţi-vă inima
 către Domnul, Dumnezeul lui Israel!”
24 Poporul i-a răspuns lui Iosue:
 „Domnului, Dumnezeului nostru, îi vom sluji
 şi vom asculta poruncile lui!”
25a În acea zi, Iosue a încheiat pentru popor un legământ.

Cuvântul Domnului
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6.  A coborât, s-a cufundat de şapte ori în Iordan şi s-a curăţat.

Citire din Cartea a doua a Regilor  5,9-15a

 În zilele acelea,
9 Naaman a venit deci cu caii şi cu carul său

 şi s-a oprit la poarta casei lui Elizeu.
10 Elizeu i-a trimis vorbă prin cineva:
 „Du-te şi scaldă-te de şapte ori în Iordan
 şi trupul ţi se va vindeca şi te vei curăţi”.
11 Naaman s-a mâniat şi a plecat zicând:
 „Îmi închipuiam că va ieşi la mine şi, stând,
 va chema numele Domnului Dumnezeului său,
 apoi va atinge locul bolnav şi mă va vindeca de lepră.
12 Nu sunt oare râurile Damascului, Abana şi Parpar,
 mai bune decât toate apele din Israel?
 N-aş fi  putut oare să mă spăl în ele şi să devin curat?”
 S-a întors deci şi a plecat mânios.
13 Dar servitorii lui s-au apropiat şi i-au spus:
 „Stăpâne, dacă profetul ţi-ar fi  cerut vreun lucru greu,
 nu l-ai fi  făcut? Cu atât mai mult
 trebuie să faci ce ţi-a spus: «Spală-te şi te vei curăţi!»”
14 S-a coborât şi s-a cufundat de şapte ori în Iordan,
 după cuvântul omului lui Dumnezeu, şi trupul lui
 a devenit iarăşi ca trupul unui prunc şi s-a curăţat.
15a Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul său.
 Când a ajuns, s-a prezentat la el şi i-a zis: „Iată, ştiu acum
 că nu este alt Dumnezeu pe tot pământul decât cel din Israel”.

Cuvântul Domnului
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7.  Voi turna Duhul meu peste seminţia ta.

Citire din Cartea profetului Isaia  44,1-3

 domnul spune:
1 „Ascultă acum, Iacobe, slujitorul meu,

 Israele pe care te-am ales! 
  2 Aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut şi te-a format,
 şi care de la naşterea ta este sprijinul tău:
 Nu te teme de nimic, slujitorul meu Iacob,
 iubitul meu pe care l-am ales. 
  3 Căci voi turna ape peste pământul însetat
 şi râuri pe pământul uscat;
 voi turna Duhul meu peste seminţia ta,
 şi binecuvântarea mea peste odraslele tale”.

Cuvântul Domnului

8.  Voi scrie legea mea în inima lor.

Citire din Cartea profetului Ieremia  31,31-34

 domnul spune:
31 „Iată, vin zile când voi încheia cu casa lui Israel

 şi cu casa lui Iuda un legământ nou.
32 Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor,
 în ziua în care i-am luat de mână
 ca să-i scot din ţara Egiptului,
 legământ pe care ei l-au călcat,
 iar eu i-am făcut să simtă că sunt stăpânul lor.
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33 Dar iată legământul pe care îl voi încheia
 cu casa lui Israel după zilele acelea:
 «Voi pune legea mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor;
 eu voi fi  Dumnezeul lor, iar ei vor fi  poporul meu».
34 Nici unul nu-l va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său,
 zicând: «Cunoaşte-l pe Domnul!», căci toţi mă vor cunoaşte,
 de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul;
 eu le voi ierta nelegiuirea
 şi nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor”.

Cuvântul Domnului

9.  Vă voi stropi cu apă curată şi vă voi curăţa de toate întinările.

Citire din Cartea profetului Ezechiel  36,24-28

 aşa spune Domnul:
24 „Vă voi scoate dintre popoare,

 vă voi aduna din toate ţările
 şi vă voi aduce înapoi în ţara voastră.
25 Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi  curăţaţi.
 Vă voi curăţa de toate întinările şi de toţi idolii voştri.
26 Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou;
 voi scoate din trupul vostru inima de piatră
 şi vă voi da o inimă de carne.
27 Voi pune în voi duhul meu şi atunci veţi urma legile mele,
 veţi păzi poruncile mele şi le veţi pune în practică.
28 Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri.
 Veţi fi  poporul meu şi eu voi fi  Dumnezeul vostru”.

Cuvântul Domnului

 Sau lecturile din Vechiul Testament propuse pentru vigilia pascală.
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LECTURI DIN NOUL TESTAMENT

1.  Fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos.

Citire din Faptele Apostolilor  2,14a.36-40a.41-42

 În ziua de Rusalii,
14a Petru, stând în picioare, împreună cu cei unsprezece,

 şi-a ridicat glasul şi le-a spus:
36 „Să ştie cu siguranţă toată casa lui Israel
 că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos
 pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit”.
37 Când au auzit au fost pătrunşi la inimă
 şi i-au spus lui Petru şi celorlalţi apostoli:
 „Ce să facem, fraţilor?”
38 Petru le-a zis: „Convertiţi-vă şi fi ecare dintre voi
 să se boteze în numele lui Isus Cristos
 spre iertarea păcatelor voastre
 şi veţi primi darul Duhului Sfânt.
39 Căci promisiunea este pentru voi,
 pentru copiii voştri şi pentru toţi cei care sunt departe,
 pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru”.
40a Şi cu multe alte cuvinte dădea mărturie şi-i îndemna.
41 Aşadar, cei care au primit cuvântul lui au fost botezaţi.
 Şi în ziua aceea li s-au adăugat cam la trei mii de sufl ete.
42 Ei erau stăruitori în învăţătura apostolilor
 şi în comuniunea fraternă,
 la frângerea pâinii şi la rugăciune.

Cuvântul Domnului
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2.  Iată, apă!
Ce mă împiedică să fi u botezat?

Citire din Faptele Apostolilor  8,26-38

 În zilele acelea,
26 un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip spunând:

 „Ridică-te şi mergi spre miazăzi,
 pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza,
 care este pustiu”.
27 Iar el, ridicându-se, s-a dus.
 Şi iată că un bărbat etiopian, eunuc,
 demnitar al reginei Candace a etiopienilor,
 care era administratorul întregului tezaur,
 fusese la Ierusalim ca să se închine.
28 Se întorcea acum, aşezat în carul său,
 şi citea din profetul Isaia.
29 Duhul i-a spus lui Filip:
 „Du-te şi apropie-te de carul acela”.
30 Atunci Filip a alergat
 şi l-a auzit [pe eunuc] citind din profetul Isaia.
 El l-a întrebat: „Înţelegi ce citeşti?”
31 El i-a răspuns:
 „Cum aş putea, dacă nimeni nu mă îndrumă?”
 Şi l-a rugat pe Filip să se urce
 şi să se aşeze lângă el.
32 Fragmentul din Scriptură, pe care îl citea, era acesta:
 „Ca o oaie a fost dus la înjunghiere
 şi ca un miel fără glas înaintea celui care îl tunde,
 aşa nu şi-a deschis gura.
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33 Pentru umilinţa lui,
 judecata i-a fost anulată;
 cine ar putea număra descendenţa lui?
 Căci viaţa lui a fost luată de pe pământ”.
34 Eunucul i-a răspuns lui Filip şi i-a zis:
 „Despre cine vorbeşte profetul aici:
 despre el însuşi sau despre un altul?”
35 Atunci, deschizându-şi gura,
 Filip a început de la Scriptura aceasta
 să-i anunţe vestea cea bună despre Isus.
36 Şi în timp ce îşi continuau drumul,
 au ajuns la o apă, iar eunucul a zis:
 „Iată, apă!
 Ce mă împiedică să fi u botezat?”
37 Atunci Filip i-a spus:
 „Dacă crezi din toată inima, vei fi  mântuit”.
 Iar el a răspuns:
 „Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu”.
38 A poruncit să stea carul,
 au coborât amândoi în apă,
 şi Filip şi eunucul, şi l-a botezat.

Cuvântul Domnului
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3.  Am fost înmormântaţi împreună cu el prin botez în moartea lui,
ca să umblăm într-o viaţă nouă.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
către Romani  6,3-11

(forma lungă)

 fraţilor,
3 nu ştiţi că noi toţi,

 care am fost botezaţi în Cristos Isus,
 am fost botezaţi în moartea lui?
  4 Aşadar, am fost înmormântaţi împreună cu el
 prin botez în moartea [lui]
 pentru ca, după cum Cristos
 a înviat din morţi prin gloria Tatălui,
 la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă.
  5 Căci dacă am fost împreună sădiţi
 într-o moarte asemănătoare cu a lui,
 la fel vom fi  în înviere,
  6 ştiind bine că omul nostru cel vechi
 a fost răstignit împreună cu el,
 pentru ca trupul păcatului să fi e nimicit,
 aşa încât să nu mai fi m sclavii păcatului,
  7 fi indcă cel care a murit
 a fost eliberat de păcat.
  8 Dar dacă am murit împreună cu Cristos,
 credem că vom şi trăi împreună cu el,
  9 ştiind că Cristos cel înviat din morţi nu mai moare,
 moartea nu mai are nici o putere asupra lui.
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10 Când a murit, el a murit pentru păcat
 o dată pentru totdeauna, dar acum este viu;
 el trăieşte pentru Dumnezeu.
11 Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat,
 dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
către Romani  6,3-4.8-11

(forma scurtă)

 fraţilor,
3 nu ştiţi că noi toţi,

 care am fost botezaţi în Cristos Isus,
 am fost botezaţi în moartea lui?
  4 Aşadar, am fost înmormântaţi împreună cu el
 prin botez în moartea [lui] pentru ca,
 după cum Cristos a înviat din morţi prin gloria Tatălui,
 la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă.
  8 Dar dacă am murit împreună cu Cristos,
 credem că vom şi trăi împreună cu el,
  9 ştiind că Cristos cel înviat din morţi nu mai moare,
 moartea nu mai are nici o putere asupra lui.
10 Când a murit, el a murit pentru păcat
 o dată pentru totdeauna, dar acum este viu;
 el trăieşte pentru Dumnezeu.
11 Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat,
 dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus.

Cuvântul Domnului
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4.  Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos?

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Romani  8,28-32.35.37-39

 fraţilor,
28 ştim că el le îndreaptă toate

 spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu,
 adică celor care sunt chemaţi după planul lui.
29 Căci pe cei pe care i-a cunoscut de mai înainte,
 de mai înainte i-a şi hotărât
 să fi e asemenea chipului Fiului său,
 aşa încât el să fi e primul născut între mulţi fraţi;
30 pe cei pe care de mai înainte i-a hotărât, i-a şi chemat;
 pe cei pe care i-a chemat, i-a şi justifi cat;
 pe cei pe care i-a justifi cat,
 pe aceştia i-a şi preamărit.
31 Aşadar, ce vom spune cu privire la acestea?
 Dacă Dumnezeu este pentru noi,
 cine este împotriva noastră?
32 El, care nu l-a cruţat pe propriul său Fiu,
 ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toţi,
 cum nu ne va dărui toate împreună cu el?
35 Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos?
 Oare necazul, sau strâmtorarea,
 sau persecuţia, sau foametea,
 sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia?
37 Dar în toate acestea
 noi suntem mai mult decât învingători
 prin cel care ne-a iubit.
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38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa,
 nici îngerii, nici stăpânirile,
 nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile,
39 nici înălţimile, nici adâncurile şi nici vreo altă creatură
 nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu
 care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

5.  Am fost botezaţi într-un singur Duh
spre a forma un singur trup.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni  12,12-13

 fraţilor,
12 aşa cum trupul este unul

 şi are multe mădulare,
 iar toate mădularele trupului,
 deşi sunt multe, formează un singur trup,
 tot la fel şi Cristos.
13 Căci noi toţi am fost botezaţi într-un singur Duh
 spre a forma un singur trup,
 fi e iudei, fi e greci,
 fi e sclavi, fi e liberi,
 şi toţi am fost adăpaţi într-un singur Duh.

Cuvântul Domnului
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6.  Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos,
v-aţi îmbrăcat în Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul 
către Galateni  3,26-28

 fraţilor,
26 toţi sunteţi fi i ai lui Dumnezeu

 prin credinţa în Cristos Isus.
27 Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos,
 v-aţi îmbrăcat în Cristos.
28 Aşadar, nu mai este nici iudeu, nici grec,
 nici sclav, nici [om] liber,
 nici bărbat şi nici femeie:
 voi toţi sunteţi una în Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

7.  El ne-a rânduit de mai înainte spre înfi ere,
prin Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni  1,3-10.13-14

 binecuvântat să fi e Dumnezeu
3 şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,

 care ne-a binecuvântat
 cu orice fel de binecuvântare spirituală
 în cele cereşti, în Cristos,
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  4 întrucât ne-a ales în el
 mai înainte de întemeierea lumii
 ca să fi m sfi nţi şi neprihăniţi înaintea lui. În iubire
  5 el ne-a rânduit de mai înainte spre înfi ere,
 prin Isus Cristos,
 după planul binevoitor al voinţei sale,
  6 spre lauda gloriei harului său
 cu care ne-a copleşit în [Fiul] său preaiubit.
  7 În el avem răscumpărarea prin sângele său,
 iertarea păcatelor după bogăţia harului său
  8 pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră
 în toată înţelepciunea şi priceperea.
  9 El ne-a făcut cunoscut misterul voinţei sale
 după planul binevoitor
 pe care l-a hotărât de mai înainte în el,
10 ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea timpurilor:
 [şi anume] să fi e reunite toate lucrurile
 cele din cer şi cele de pe pământ
 sub un singur cap, Cristos.
13 În el, şi voi, ascultând cuvântul adevărului,
 evanghelia mântuirii voastre în care aţi crezut,
 aţi fost însemnaţi cu sigiliul în Duhul Sfânt, cel promis.
14 El este arvuna moştenirii noastre
 până la răscumpărarea celor pe care i-a dobândit
 spre lauda gloriei sale.

Cuvântul Domnului
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8.  Este un singur Domn,
o singură credinţă, un singur botez.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni  4,1-6

 fraţilor,
1 vă îndemn, eu, prizonierul în Domnul,

 să vă comportaţi în mod vrednic
 de chemarea pe care aţi primit-o:
  2 cu toată umilinţa şi blândeţea,
 cu îndelungă răbdare,
 îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,
  3 străduindu-vă să menţineţi unitatea Duhului
 în legătura păcii.
  4 Este un singur trup şi un singur Duh,
 după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă,
 aceea a chemării voastre.
  5 Este un singur Domn,
 o singură credinţă, un singur botez,
  6 un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor,
 care este peste toate, prin toţi şi în toţi.

Cuvântul Domnului
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9.  V-aţi îmbrăcat cu omul cel nou,
ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Coloseni  3,9b-17

 fraţilor,
9b v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi

 împreună cu faptele lui
10 şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou
 care se înnoieşte după chipul creatorului său,
 pentru a ajunge la cunoaştere,
11 unde nu mai este nici grec, nici iudeu,
 nici circumcizie, nici necircumcizie,
 nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber,
 ci Cristos care este totul în toate.
12 Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfi nţi şi iubiţi,
 îmbrăcaţi-vă deci cu dragoste,
 cu îndurare, cu bunătate,
 cu umilinţă, cu blândeţe şi răbdare.
13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii
 şi, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia,
 iertaţi-vă! Aşa cum v-a iertat Domnul,
 la fel [să vă iertaţi] şi voi.
14 Însă mai presus de toate acestea
 [îmbrăcaţi-vă] cu iubire,
 care este legătura desăvârşirii.
15 Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos
 la care aţi fost chemaţi ca să fi ţi un singur trup
 şi fi ţi recunoscători.
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16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin.
 Învăţaţi-vă şi îndemnaţi-vă unii pe alţii
 cu toată înţelepciunea
 în psalmi, în imnuri şi în cântări spirituale.
 Cântaţi lui Dumnezeu, mulţumindu-i în inimile voastre.
17 Şi tot ceea ce faceţi cu cuvântul sau cu fapta,
 toate [să le faceţi] în numele Domnului Isus,
 mulţumindu-i lui Dumnezeu Tatăl prin el.

Cuvântul Domnului

10.  Ne-a mântuit prin baia renaşterii şi reînnoirii Duhului Sfânt.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Tit  3,4-7

 preaiubitule,
4 când s-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni

 a lui Dumnezeu mântuitorul nostru –
  5 nu prin faptele pe care le-am fi  făcut noi în dreptate,
 ci după îndurare – el ne-a mântuit
 prin baia renaşterii şi reînnoirii Duhului Sfânt,
  6 pe care l-a revărsat din belşug asupra noastră
 prin Isus Cristos, mântuitorul nostru,
  7 pentru ca, justifi caţi prin harul lui,
 să devenim în speranţă moştenitori ai vieţii veşnice.

Cuvântul Domnului
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11.  Să ne apropiem cu inimă sinceră,
spălându-ne trupul cu apă curată.

Citire din Scrisoarea către Evrei  10,22-25

 fraţilor,
22 să ne apropiem cu inimă sinceră

 în plinătatea credinţei,
 curăţindu-ne prin stropire inimile de conştiinţa rea
 şi spălându-ne trupul cu apă curată.
23 Să ţinem cu neclintire mărturisirea credinţei,
 pentru că cel care a promis
 este demn de încredere.
24 Să fi m atenţi unii faţă de alţii
 pentru a da impuls
 carităţii şi faptelor bune.
25 Să nu părăsiţi adunarea voastră, după obiceiul unora,
 ci să vă îndemnaţi,
 cu atât mai mult cu cât vedeţi că se apropie ziua.

Cuvântul Domnului
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12.  Voi sunteţi un neam ales,
o preoţie împărătească, o naţiune sfântă.

Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru  2,4-5.9-10

 preaiubiţilor,
4 apropiaţi-vă de el, piatra cea vie,

 aruncată de oameni,
 dar aleasă şi preţuită de Dumnezeu.
  5 Şi voi, ca nişte pietre vii,
 sunteţi zidiţi într-o casă spirituală
 pentru o preoţie sfântă
 ca să aduceţi jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu,
 prin Isus Cristos.
  9 Voi [sunteţi] un neam ales,
 o preoţie împărătească, o naţiune sfântă,
 poporul luat în stăpânire de Dumnezeu,
 ca să vestiţi faptele măreţe ale celui
 care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină.
10 Voi, care odinioară nu eraţi popor,
 acum sunteţi poporul lui Dumnezeu;
 voi, care nu aveaţi parte de îndurare,
 acum aţi obţinut îndurare.

Cuvântul Domnului
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13.  Fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan  19,1.5-9a

 eu, Ioan,
1 am auzit ca un glas puternic al unei mari mulţimi,

 care spune, în cer:
 „Aleluia! Mântuirea, gloria şi puterea
 sunt ale Dumnezeului nostru!”
  5 Şi a ieşit un glas de la tron, spunând:
 „Lăudaţi-l pe Dumnezeul nostru, toţi slujitorii lui,
 şi voi cei care vă temeţi de el, mici şi mari!”
  6 Şi am auzit ceva ca glasul unei mulţimi numeroase,
 ca glasul unor ape multe
 şi ca sunetul unui tunet puternic, spunând:
 „Aleluia! Pentru că şi-a început domnia
 Domnul, Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic,
  7 să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-l preamărim,
 pentru că a început nunta Mielului,
 iar Mireasa lui s-a pregătit.
  8 Şi i s-a dat ei să se îmbrace
 cu in fi n, strălucitor, imaculat.
 Căci inul fi n sunt faptele drepte ale sfi nţilor”.
  9a Şi mi-a zis:
 „Scrie: fericiţi cei chemaţi
 la ospăţul de nuntă al Mielului!”

Cuvântul Domnului
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PSALMI RESPONSORIALI

1.  Ps 6,2-4a.5-6.7-8.9-10 (R.: 5a)

R.  Întoarce-te, Doamne, 
 mântuieşte sufl etul meu.

  2  Doamne, în mânia ta, nu mă mustra
 şi, în furia ta, nu mă pedepsi.
  3  Ai milă de mine, Dumnezeule, căci am ajuns fără putere;
 vindecă-mă, Doamne, că-mi tremură oasele
  4a  şi sufl etul mi-i tare zbuciumat. R.

  5  Întoarce-te, Doamne, mântuieşte sufl etul meu,
 salvează-mă pentru milostivirea ta.
  6  Pentru că nimeni dintre cei morţi nu-şi aminteşte de tine;
 în locuinţa morţilor, cine te va preamări? R.

  7  Sunt istovit de atâta geamăt,
 în fi ecare noapte mă înec în plâns în patul meu
 şi cu lacrimi scald aşternutul meu.
  8  Mi s-au împăienjenit ochii de durere,
 am îmbătrânit între toţi duşmanii mei. R.

  9  Depărtaţi-vă de la mine toţi cei care săvârşiţi nelegiuire,
 căci a auzit Domnul glasul plângerii mele.
10  A auzit Domnul cererea mea,
 Domnul a primit rugăciunea mea. R.
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2.  Ps 8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a; sau Ef 5,14)

R.  Doamne, Dumnezeul nostru,
 cât de minunat este numele tău pe tot pământul!
sau
 Trezeşte-te, tu, care dormi, şi ridică-te dintre cei morţi,
 iar Cristos te va lumina.

  4 Când privesc cerurile, lucrările mâinilor tale,
 luna şi stelele pe care le-ai făcut,
  5 mă întreb: „Ce este omul, că te gândeşti la el,
 sau fi ul omului, că-l iei în seamă?” R.

  6 L-ai făcut cu puţin mai mic decât pe îngeri,
 l-ai încununat cu cinste şi măreţie.
  7 I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale,
 toate le-ai pus la picioarele lui. R.

  8 Oile şi boii laolaltă,
 precum şi fi arele câmpului,
  9 păsările cerului şi peştii mării,
 tot ce străbate căile apelor. R.
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3.  Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1 sau 1Pt 2,25)

R.  Domnul este păstorul meu,
 nu voi duce lipsă de nimic!
sau
 Voi eraţi ca nişte oi rătăcite,
 dar acum v-aţi întors la păstorul sufl etelor voastre.

  1 Domnul este păstorul meu,
 nu voi duce lipsă de nimic;
  2 el mă paşte pe păşuni verzi,
 mă conduce la ape de odihnă,
  3a îmi înviorează sufl etul. R.

  3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
  4 Chiar dacă ar fi  să umblu prin valea întunecată a morţii,
 nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,
 toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

  5 Tu pregăteşti masă pentru mine
 în faţa duşmanilor mei,
 îmi ungi capul cu untdelemn
 şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

  6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
 în toate zilele vieţii mele
 şi voi locui în casa Domnului
 până la sfârşitul zilelor mele. R.
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4.  Ps 25(26),2-3.9-10.11-12 (R.: Mt 5,3)

R.  Fericiţi cei săraci în duh,
 pentru că a lor este împărăţia cerurilor.

  2  Cercetează-mă, Doamne,
 şi pune-mă la încercare,
 verifi că în foc rărunchii mei şi inima mea,
  3  căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei
 şi umblu în adevărul tău. R.

  9  Să nu iei sufl etul meu
 laolaltă cu cel al păcătoşilor
 şi viaţa mea cu cea a vărsătorilor de sânge,
10  în mâinile cărora este nelegiuire
 şi a căror dreaptă este plină de mită. R.

11  Dar eu umblu în nevinovăţia mea,
 mântuieşte-mă şi îndură-te de mine.
12  Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă;
 în adunări îl voi binecuvânta pe Domnul. R.
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5.  Ps 26(27),1.4.8b-9abc.13-14 (R.:1a sau Ef 5,14)

R.  Domnul este lumina şi mântuirea mea, 
 de cine mă voi teme?
sau
 Trezeşte-te, tu, care dormi, şi ridică-te dintre cei morţi,
 iar Cristos te va lumina.

  1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,
 de cine mă voi teme?
 Domnul este apărătorul vieţii mele,
 de cine mă voi înfricoşa? R.

  4 Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut:
 să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
 ca să privesc frumuseţea Domnului
 şi să vizitez sanctuarul său. R.

  8b Eu caut, Doamne, faţa ta.
  9abc Nu-ţi ascunde faţa de la mine,
 nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;
 tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge. R.

13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului
 pe pământul celor vii.
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fi i tare,
 îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul. R.
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6.  Ps 31(32),1-2.5.11 (R.: 1a sau 11a)

R.  Fericit este omul
 căruia i s-a iertat fărădelegea.
sau
 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul şi veseliţi-vă!

  1 Fericit este omul
 căruia i s-a iertat fărădelegea,
 căruia i s-a acoperit păcatul!
  2 Fericit este omul
 căruia Domnul nu-i ia în seamă greşeala
 şi în sufl etul căruia nu este prefăcătorie. R.

  5 Eu ţi-am mărturisit păcatul meu,
 nu ţi-am ascuns fărădelegea mea.
 Am zis: „Voi mărturisi Domnului fărădelegile mele”.
 Şi tu ai iertat vinovăţia păcatului meu. R.

11 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul şi veseliţi-vă!
 Strigaţi de bucurie,
 toţi cei curaţi cu inima. R.
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7.  Ps 33(34),2-3.6-7.8-9.14-15.16-17.18-19 (R.: 6a)

R.  Priviţi la Domnul şi veţi fi  luminaţi!

  2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
 lauda lui va fi  fără încetare în gura mea.
  3 Să se laude sufl etul meu în Domnul!
 Să audă cei umili şi să se bucure! R.

  6 Priviţi la el şi veţi fi  luminaţi
 şi feţele voastre nu se vor ruşina.
  7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
 şi l-a scăpat din toate necazurile sale. R.

  8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
 şi-i scapă din primejdie.
  9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
 ferice de omul care se încrede în el. R.

14 Fereşte-ţi limba de răutate şi buzele de vorbe înşelătoare;
15 fugi de rău şi fă binele,  caută pacea şi urmeaz-o. R.

16 Ochii Domnului sunt peste cei drepţi
 şi urechea lui ia aminte la strigătele lor.
17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul,
 pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. R.

18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
 şi-i scapă din orice strâmtoare.
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
 şi-i mântuieşte pe cei cu sufl etul mâhnit. R.
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8.  Ps 37(38),2-15.18-23 (R.: 22)

R.  Să nu mă părăseşti, Doamne;
 Dumnezeul meu, să nu te îndepărtezi de la mine!

  2 Doamne, să nu mă mustri în mânia ta
 şi să nu mă pedepseşti în furia ta.
  3  Căci săgeţile tale s-au înfi pt în mine
 şi mâna ta apasă peste mine. R.

  4  Nimic nu este sănătos în trupul meu în faţa mâniei tale,
 şi nu este pace în oasele mele,
 din cauza păcatelor mele.
  5  Căci fărădelegile mi-au acoperit capul,
 ca o povară prea grea pentru mine. R.

  6  Au putrezit şi s-au înveninat rănile mele,
 din pricina nebuniei mele.
  7  M-am încovoiat şi m-am gârbovit cu totul;
 toată ziua umblu în mâhnire. R.

  8  Rărunchii îmi sunt cuprinşi de febră
 şi nu mai e nimic sănătos în trupul meu.
  9  Sunt frânt şi istovit cu totul,
 strig din cauza zbuciumului inimii mele. R.

10  Doamne, în faţa ta e toată dorinţa mea
 şi suspinul meu nu-ţi este ascuns.
11  Inima mi se zbate, m-au părăsit puterile
 şi mi-am pierdut chiar şi lumina ochilor. R.
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12  Prietenii şi cunoscuţii se îndepărtează,
 din cauza rănii mele,
 şi rudele mele stau deoparte.
13  Cei care vor să-mi ia sufl etul îmi întind curse,
 cei care-mi vor răul vorbesc de pieirea mea
 şi vicleşuguri pun la cale ziua întreagă. R.

14  Iar eu, ca un surd, nu iau aminte
 şi sunt ca un mut ce nu-şi deschide gura,
15  ca omul ce nu aude
 şi nu iese răspuns din gura lui. R.

18  Sunt gata să mă prăbuşesc
 şi durerea înaintea mea este pururea.
19  Căci eu îmi mărturisesc fărădelegea
 şi mă înspăimânt de păcatul meu. R.

20  Duşmanii mei sunt plini de viaţă şi sunt puternici
 şi s-au înmulţit cei care mă urăsc fără motiv.
21  Ei îmi răsplătesc binele cu rău
 şi mă acuză, pentru că eu caut binele. R.

22  Să nu mă părăseşti, Doamne;
 Dumnezeul meu, să nu te îndepărtezi de la mine!
23  Grăbeşte-te să mă ajuţi,
 Doamne, mântuirea mea! R.
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9.  Ps 38(39),2.4-5.6-7a.8-10.11-12.13.14 (R.: 9a)

R.  De toate fărădelegile mele,
 mântuieşte-mă!

  2  Mi-am zis: „Voi veghea asupra căilor mele,
 ca să nu păcătuiesc cu limba mea.
 Voi pune pază gurii mele
 cât timp cel nelegiuit îmi va sta împotrivă”. R.

  4  S-a înfi erbântat în mine inima mea
 şi în cugetul meu a izbucnit focul.
 Atunci mi-am dat drumul limbii:
  5 „Fă-mi cunoscut, Doamne, sfârşitul meu
 şi care este lungimea zilelor mele,
 ca să ştiu cât de scurtă-i viaţa mea. R.

  6  Iată, tu ai dat zilelor mele
 o lungime de câteva palme
 şi durata vieţii mele e ca un nimic în faţa ta.
 Într-adevăr, e doar deşertăciune tot omul care trăieşte
  7a şi ca o umbră este omul care trece. R.

  8  Iar acum, ce pot să mai aştept, Doamne?
 Nădejdea mea este numai la tine.
  9  De toate fărădelegile mele mântuieşte-mă,
 să nu mă faci de ocara celui fără minte.
10  Am tăcut şi nu mi-am deschis gura,
 căci tu eşti cel care faci toate. R.
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11  Depărtează de la mine loviturile tale;
 de apăsarea mâinii tale sunt zdrobit.
12  Prin pedepsele pentru păcat, tu îl corijezi pe om;
 ca molia îi distrugi tot ce şi-ar putea dori.
 Într-adevăr, tot omul este deşertăciune! R.

13  Ascultă, Doamne, rugăciunea mea
 şi pleacă-ţi urechea la strigarea mea,
 nu fi  surd la lacrimile mele,
 căci sunt străin înaintea ta,
 un trecător, ca toţi părinţii mei. R.

14  Întoarce-ţi privirea de la mine,
 ca să mă înseninez,
 înainte de a mă duce
 şi de a nu mai fi ! R.
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10.  Ps 39(40),2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10.17 (R.: 1Sam 3,10)

R.  Vorbeşte, Doamne, sluga ta ascultă.

  2  Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,
 iar el s-a plecat spre mine
 şi mi-a ascultat strigătul.
  4ab  El a pus în gura mea un cântec nou,
 un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

  7  Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti,
 tu mi-ai deschis urechile;
 nu ceri nici arderi de tot,
 nici jertfă de ispăşire.
  8a  Atunci, am zis: „Iată, vin!” R.

  8b  În sulul cărţii este scris despre mine
  9  ca să fac voinţa ta.
 Dumnezeul meu, aceasta o doresc.
 Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

10  Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;
 nu-mi închid buzele,
 tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

11  Nu am tăinuit dreptatea ta,
 ci vestesc fi delitatea şi mântuirea ta.
 Nu am ascuns îndurarea şi adevărul tău
 în adunarea cea mare. R.
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17  Să se bucure şi să se veselească în tine
 toţi cei care te caută;
 cei care iubesc mântuirea ta să zică fără încetare:
 „Preamărit să fi e Domnul!” R.

11.  Ps 41(42),2-3; Ps 42(43),3.4 (R.: Ps 41(42),3a)

R.  Sufl etul meu e însetat de Dumnezeu,
 de Dumnezeul cel viu.

41,2 Cum doreşte cerbul izvoarele de apă,
 aşa te doreşte sufl etul meu pe tine, Dumnezeule.
  3 Sufl etul meu e însetat de Dumnezeu,
 de Dumnezeul cel viu;
 când voi veni şi voi vedea faţa lui Dumnezeu? R.

42,3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău!
 Ele să mă călăuzească,
 să mă ducă la muntele tău cel sfânt
 şi în lăcaşurile tale. R.

  4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu,
 la Dumnezeul bucuriei şi veseliei mele,
 şi te voi lăuda cu harpa,
 Dumnezeule, Dumnezeul meu. R.
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12.  Ps 50(51),3-4.8-9.12-13.14 şi 17. (R.: 12a sau Ez 36,26)

R.  Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule.
sau
 Vă voi da o inimă nouă
 şi voi pune în voi un duh nou.

  3 Ai milă de mine, Dumnezeule,
 după marea ta bunătate,
 şi, după mulţimea îndurărilor tale,
 şterge fărădelegea mea.
  4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
 şi curăţă-mă de păcatul meu. R.

  8 Dar tu iubeşti adevărul în adâncul inimii,
 fă deci să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu.
  9 Stropeşte-mă cu isop şi voi fi  curat,
 spală-mă şi voi fi  mai alb decât zăpada. R.

12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
 şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.
13 Nu mă alunga de la faţa ta
 şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. R.

14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale
 şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.
17 Doamne, deschide-mi buzele
 şi gura mea va vesti lauda ta. R.
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13.  Ps 62(63),2.3-4.5-6.8-9a (R.: 2b)

R.  Sufl etul meu e însetat de tine,
 pe tine te doreşte trupul meu.

  2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
 pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
 Sufl etul meu e însetat de tine,
 pe tine te doreşte trupul meu,
 ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

  3 Astfel te-am căutat în sanctuarul tău,
 ca să contemplu puterea şi măreţia ta.
  4 Îndurarea ta preţuieşte mai mult decât viaţa,
 de aceea, buzele mele te laudă. R.

  5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea
 şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
  6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime,
 aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

  8 Pentru că ai fost ajutorul meu,
 la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
  9 Mă ataşez de tine cu tot sufl etul
 şi dreapta ta mă ocroteşte. R.

DIFERITE TEXTE PENTRU CELEBRAREA INIŢIERII CREŞTINE A ADULŢILOR 339



14.  Ps 65(66),1-3a.8-9.16-17 (R.: 1)

R.  Înălţaţi lui Dumnezeu cântări de bucurie,
 voi, toţi locuitorii pământului!

  1 Înălţaţi lui Dumnezeu cântări de bucurie,
 voi, toţi locuitorii pământului!
  2 Cântaţi mărire numelui său,
 măriţi slava lui prin laudele voastre!
  3a Spuneţi-i lui Dumnezeu:
 „Cât de măreţe sunt lucrările tale”. R.

  8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru,
 faceţi să răsune lauda lui!
  9 El aduce sufl etele noastre la viaţă
 şi nu îngăduie să ni se clatine piciorul. R.

16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu,
 veniţi şi ascultaţi,
 şi vă voi spune tot ce a făcut Domnul pentru mine!
17 Am strigat către el cu glas puternic
 şi buzele mele au început să-l preamărească! R.
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15.  Ps 88(89),3-4.16-17.21-22.25 şi 27 (R.: 2a)

R.  Îndurările Domnului,
 în veci le voi cânta.

  3 Ai spus: „Îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna,
 ai stabilit în ceruri adevărul tău!
  4 Am făcut legământ cu alesul meu,
 i-am promis cu jurământ slujitorului meu, David”. R.

16 Fericit este poporul care ştie să te aclame,
 care umblă în lumina feţei tale, Doamne!
17 Ei se bucură neîncetat de numele tău
 şi se mândresc cu dreptatea ta! R.

21 L-am afl at pe David, slujitorul meu,
 şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt;
22 pe acesta mâna mea îl va sprijini
 şi braţul meu îi va da putere. R.

25 Adevărul şi bunătatea mea vor fi  cu el
 şi puterea lui va creşte prin numele meu;
27 El îmi va spune: „Tu eşti tatăl meu,
 Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!” R.
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16.  Ps 114-115(116),1-2.3ac-4.5-6.8-9 (R.: 9)

R.  Voi umbla înaintea Domnului
 pe pământul celor vii.

  1  Îl iubesc pe Domnul,
 pentru că ascultă glasul rugăciunii mele.
  2  El îşi pleacă urechea spre mine,
 în ziua în care îl chem. R.

  3ac  Mă strângeau lanţurile morţii
 mă chinuiau tristeţea şi neliniştea.
  4  Am invocat numele Domnului:
 „Doamne, salvează-mi sufl etul!” R.

  5  Domnul este milostiv şi drept,
 Dumnezeul nostru este plin de îndurare.
  6  Domnul îi ocroteşte pe cei mici:
 am fost umilit şi el m-a mântuit. R.

  8  El mi-a salvat sufl etul de la moarte,
 a ferit ochii mei de lacrimi,
 picioarele mele de la cădere.
  9  Voi umbla înaintea Domnului
 pe pământul celor vii. R.
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17.  Ps 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 3)

R.  Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi,
 şi suntem plini de bucurie.

  1 Când Domnul i-a întors
 pe locuitorii Sionului din robie,
 ni se părea că visăm.
  2ab Atunci, gura ni s-a umplut
 de strigăte de bucurie
 şi limba de cântări de veselie. R.

  2cd Atunci se spunea printre neamuri:
 „Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.
  3 Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi,
 şi suntem plini de bucurie. R.

  4 Întoarce, Doamne, robii noştri,
 ca pâraiele în Negheb.
  5 Cei ce seamănă cu lacrimi
 vor secera cu bucurie. R.

  6 Plecând, mergeau şi plângeau
 aruncând în pământ sămânţa;
 venind, se întorceau cu veselie,
 adunându-şi snopii. R.
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18.  Ps 138(139),1-3.7-8.9-10.13-14ab (R.: 24b)

R.  Condu-mă, Doamne, 
 pe calea veşniciei!

  1  Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti;
  2  ştii când mă aşez şi când mă scol;
 pătrunzi de departe gândurile mele;
  3  fi e că umblu, fi e că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;
 toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R.

  7  Unde aş putea merge departe de duhul tău
 şi unde aş putea fugi dinaintea feţei tale?
  8  Dacă m-aş urca la cer, tu eşti acolo;
 dacă m-aş coborî în împărăţia morţilor,
 tu eşti de faţă. R.

  9  Dacă aş lua aripile aurorei
 şi m-aş opri dincolo de mare,
10  şi acolo mâna ta m-ar conduce
 şi dreapta ta m-ar ţine. R.

13  Pentru că tu ai format rărunchii mei,
 m-ai ţesut în sânul mamei mele.
14ab  Te laud pentru că m-ai făcut
 o făptură atât de minunată!
 Lucrările tale sunt admirabile! R.
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19.  Ps 141(142),2-3.4.5.6.7.8 (R.: 6b)

R.  Doamne, tu eşti partea mea 
 pe pământul celor vii.

  2  Cu glasul meu strig către Domnul,
 cu glasul meu mă rog către Domnul meu,
  3  înaintea lui îmi vărs necazul,
 înaintea lui îmi prezint strâmtorarea. R.

  4  Şi când slăbeşte în mine duhul meu,
 tu cunoşti cărările mele.
 Pe calea pe care umblam, mi-au întins cursă. R.

  5  Priveşte la dreapta mea şi vezi,
 nu este nimeni care să mă cunoască.
 Orice loc de scăpare s-a ascuns de mine
 şi nu este nimeni să se îngrijească de sufl etul meu. R.

  6  Am strigat către tine, Doamne,
 am zis: tu eşti scăparea mea,
 tu eşti partea mea pe pământul celor vii. R.

  7  Ia aminte la strigarea mea, căci sunt atât de slab.
 Eliberează-mă de cei care mă urmăresc,
 căci sunt mai tari decât mine! R.

  8  Eliberează sufl etul meu din închisoare,
 ca să laud numele tău;
 drepţii se vor strânge în jurul meu
 atunci când mă vei răsplăti. R.
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ALELUIA ŞI VERSETE ÎNAINTE DE EVANGHELIE

1.    In 3,16 
 (Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
    încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut,
    ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică. (Aleluia)

2.  In 8,12 
 (Aleluia) Eu sunt lumina lumii.
    Cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

3.  In 14,6 
 (Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.
    Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. (Aleluia)

4.  Ef 4,5-6 
 (Aleluia) Un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez,
    un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor. (Aleluia)

5.  Col 2,12 
 (Aleluia) Înmormântaţi fi ind împreună cu el prin botez,
    aţi şi fost înviaţi împreună cu el. (Aleluia)

6.  Col 3,1 
 (Aleluia) Dacă aţi înviat împreună cu Cristos,
    căutaţi cele de sus
    unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu. (Aleluia)

7.  2Tim 1,10b
 (Aleluia) Mântuitorul nostru Isus Cristos a nimicit moartea
    şi a făcut să strălucească viaţa
    prin evanghelie. (Aleluia)
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8.  1Pt 2,9
 (Aleluia) Voi [sunteţi] un neam ales,
    o preoţie împărătească, o naţiune sfântă;
    vestiţi faptele măreţe ale celui care v-a chemat
    din întuneric la minunata sa lumină. (Aleluia)

EVANGHELII

1.  Dacă cineva vrea să vină după mine,
să renunţe la sine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei  16,24-27

 În acel timp,
24 Isus a spus discipolilor săi:

 „Dacă cineva vrea să vină după mine,
 să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze.
25 Căci cine vrea să-şi salveze viaţa, o va pierde;
 cine însă îşi pierde viaţa pentru mine,
 acela o va afl a.
26 Aşadar, ce i-ar folosi omului
 de-ar câştiga lumea întreagă,
 dacă şi-ar pierde sufl etul?
 Sau ce va da omul în schimb pentru sufl etul său?
27 Căci Fiul Omului va veni în gloria Tatălui cu îngerii săi
 şi atunci va da fi ecăruia după ceea ce a făcut”.

Cuvântul Domnului
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2.  Învăţaţi toate naţiunile, botezându-le
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei  28,18-20

 În acel timp,
18 apropiindu-se, Isus le-a vorbit:

 „Mi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ.
19 Aşadar, mergeţi, şi faceţi ucenici din toate naţiunile,
 botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului
 şi al Sfântului Duh,
20 învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit.
 Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele,
 până la sfârşitul lumii”.

Cuvântul Domnului

3.  Isus a fost botezat de Ioan în Iordan.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu  1,9-11

 În zilele acelea,
9 a venit Isus din Nazaretul Galileii

 şi a fost botezat de Ioan în Iordan.
10 Şi îndată ce s-a ridicat din apă,
 a văzut cerurile deschise
 şi Duhul, ca un porumbel, coborând asupra lui.

RITUALUL INIŢIERII CREŞTINE A ADULŢILOR348



11 Şi din cer s-a auzit un glas:
 „Tu eşti Fiul meu cel iubit,
 în tine mi-am găsit bucuria”.

Cuvântul Domnului

4.  Cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil,
nu va intra în ea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu  10,13-16

 În acel timp,
13 îi aduceau copii ca să-i atingă,

 dar discipolii îi certau.
14 Văzând aceasta,
 Isus a fost cuprins de indignare şi le-a spus:
 „Lăsaţi copiii să vină la mine, nu-i opriţi,
 căci împărăţia lui Dumnezeu
 este a acelora care sunt ca ei.
15 Adevăr vă spun,
 cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil
 nu va intra în ea”.
16 Şi, luându-i în braţe,
 îi binecuvânta punându-şi mâinile peste ei.

Cuvântul Domnului
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5.  Cine va crede şi va fi  botezat
se va mântui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu   16,15-16.19-20

 În acel timp,
[Isus] le-a spus:

15 „Mergeţi în toată lumea
 şi predicaţi evanghelia la toată făptura.
16 Cine va crede şi va fi  botezat se va mântui;
 iar cine nu va crede va fi  condamnat.
19 După ce le-a vorbit,
 Domnul Isus s-a înălţat la cer
 şi s-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu,
20 iar ei au plecat
 şi au predicat pretutindeni,
 în timp ce Domnul lucra cu ei
 şi le întărea cuvântul prin semnele care-i însoţeau.

Cuvântul Domnului
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6.  Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi a treia zi
şi să fi e predicată conver tirea în numele lui spre iertarea păcatelor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca  24,44-53

 În acel timp, 
[Isus] le-a spus:

44 „Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus
 când încă eram cu voi;
 că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine
 în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi”.
45 Atunci le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile
46 şi le-a spus: „Aşa este scris: Cristos trebuia să sufere
 şi să învie din morţi a treia zi
47 şi să fi e predicată convertirea în numele lui
 spre iertarea păcatelor la toate popoarele.
 Începând din Ierusalim,
48 voi veţi fi  martorii acestor lucruri.
49 Şi, iată, eu trimit asupra voastră
 pe acela pe care Tatăl l-a promis, însă voi să rămâneţi
 în cetate, până când veţi fi  îmbrăcaţi cu putere de sus”.
50 Apoi i-a scos până spre Betania
 şi, ridicându-şi mâinile, i-a binecuvântat,
51 iar în timp ce îi binecuvânta,
 s-a îndepărtat de ei şi a fost ridicat la cer.
52 Iar ei, adorându-l, s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare
53 şi stăteau tot timpul în templu,
 binecuvântându-l pe Dumnezeu.

Cuvântul Domnului
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7.  Celor care cred în numele lui,
le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  1,1-5.9-14.16-18

 la început era Cuvântul
1 şi Cuvântul era la Dumnezeu

 şi Cuvântul era Dumnezeu.
  2 Acesta era la început la Dumnezeu.
  3 Toate au luat fi inţă prin el
 şi fără el nu a luat fi inţă nimic din ceea ce există.
  4 În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor,
  5 iar lumina în întuneric luminează,
 dar întunericul nu a cuprins-o.
  9 [Cuvântul] era lumina adevărată
 care, venind în lume, luminează pe orice om.
10 Era în lume şi lumea a luat fi inţă prin el,
 dar lumea nu l-a cunoscut.
11 A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit.
12 Însă celor care l-au primit, celor care cred în numele lui
 le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu,
13 care nu din sânge,
 nici din voinţa trupului, nici din voinţa bărbatului,
 ci din Dumnezeu s-au născut.
14 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi,
 iar noi am văzut gloria lui,
 glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
16 Într-adevăr, noi toţi am primit din plinătatea lui
 har după har.
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17 Pentru că Legea a fost dată prin Moise,
 harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos.
18 Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu;
 Fiul, care este spre pieptul Tatălui,
 el l-a revelat.

Cuvântul Domnului

8.  Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  1,29-34

 În acel timp,
29 [Ioan] l-a văzut pe Isus venind la el şi a zis:

 „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.
30 Acesta este cel despre care am spus:
 «După mine vine un bărbat care a ajuns înaintea mea,
 pentru că era mai înainte de mine.
31 Eu nu-l cunoşteam, dar am venit să botez cu apă,
 ca, prin aceasta, el să fi e făcut cunoscut lui Israel»”
32 Ioan a dat mărturie, spunând:
 „Am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer
 şi a rămas deasupra lui.
33 Eu nu-l cunoşteam,
 însă cel care m-a trimis să botez cu apă, el mi-a zis:
 «Acela deasupra căruia vei vedea Duhul
 coborând şi rămânând peste el,
 el este cel care botează în Duhul Sfânt».
34 Eu am văzut şi am dat mărturie:
 acesta este Fiul lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului
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9.  Dacă cineva nu se naşte din nou,
nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  3,1-6

 În acel timp,
1 era între farisei un om numit Nicodim,

 un conducător al iudeilor.
  2 Acesta a venit la el, noaptea, şi i-a zis:
 „Rabbi, ştim că ai venit de la Dumnezeu ca învăţător,
 căci nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci,
 dacă Dumnezeu nu este cu el”.
  3 Isus i-a răspuns şi i-a zis:
 „Adevăr, adevăr îţi spun,
 dacă cineva nu se naşte din nou,
 nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu”.
  4 Nicodim i-a zis:
 „Cum poate să se nască un om când este bătrân?
 Oare poate să intre din nou în sânul mamei sale
 şi să se nască?”
  5 Isus i-a răspuns:
 „Adevăr, adevăr îţi spun:
 dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh,
 nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
  6 Ce este născut din trup, trup este,
 iar ce este născut din Duh, duh este”.

Cuvântul Domnului

RITUALUL INIŢIERII CREŞTINE A ADULŢILOR354



10.  Ca oricine crede în el,
să aibă viaţa veşnică.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  3,16-21

 În acel timp,
Isus a spus:

16 „Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,
 încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut,
 ca oricine crede în el să nu piară,
 ci să aibă viaţa veşnică.
17 Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume
 ca să judece lumea,
 ci ca lumea să fi e mântuită prin el.
18 Cine crede în el nu este judecat,
 însă cine nu crede a fost deja judecat
 pentru că nu a crezut
 în numele Fiului unic al lui Dumnezeu.
19 Aceasta este judecata: lumina a venit în lume,
 dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina,
 pentru că faptele lor erau rele.
20 Căci oricine face [fapte] rele
 urăşte lumina şi nu vine la lumină
 ca să nu-i fi e descoperite faptele.
21 Însă oricine face adevărul, vine la lumină
 ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului
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11.  Eu, lumina, am venit în lume,
pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  12,44-50

 În acel timp,
44 Isus a strigat şi a zis:

 „Cine crede în mine nu în mine crede,
 ci în acela care m-a trimis
45 şi cine mă vede, îl vede pe cel care m-a trimis.
46 Eu, lumina, am venit în lume,
 pentru ca oricine crede în mine
 să nu rămână în întuneric.
47 Dacă cineva aude cuvintele mele şi nu le păzeşte,
 eu nu-l judec,
 pentru că nu am venit să judec lumea,
 ci să mântuiesc lumea.
48 Cine mă respinge şi nu primeşte cuvintele mele
 îşi are judecătorul: cuvântul pe care l-am spus,
 acela îl va judeca în ziua de pe urmă,
49 pentru că nu am vorbit de la mine însumi,
 ci acela care m-a trimis, Tatăl,
 mi-a dat poruncă ce să vorbesc şi ce să spun.
50 Şi ştiu că porunca lui este viaţă veşnică.
 Aşadar, ceea ce spun eu,
 aşa spun cum mi le-a spus Tatăl”.

Cuvântul Domnului
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12.  Cel care rămâne în mine şi eu în el,
acela aduce rod mult.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  15,1-11

 În acel timp,
Isus a spus:

  1 „Eu sunt viţa cea adevărată,
 iar Tatăl meu este viticultorul.
  2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod,
 el o înlătură şi oricare aduce rod,
 o curăţă ca să aducă şi mai mult rod.
  3 Voi sunteţi deja curaţi,
 datorită cuvântului pe care vi l-am spus.
  4 Rămâneţi în mine şi eu în voi.
 După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine
 dacă nu rămâne în viţă,
 tot la fel nici voi, dacă nu rămâneţi în mine.
  5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele.
 Cel care rămâne în mine şi eu în el,
 acela aduce rod mult,
 pentru că fără mine nu puteţi face nimic.
  6 Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară,
 la fel ca mlădiţa, şi se usucă.
 Se adună, se aruncă în foc şi arde.
  7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi,
 orice voiţi, cereţi şi vi se va face.
  8 În aceasta a fost glorifi cat Tatăl meu,
 ca să aduceţi rod şi să fi ţi discipolii mei.
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  9 Aşa cum Tatăl m-a iubit pe mine,
 aşa v-am iubit şi eu pe voi.
 Rămâneţi în iubirea mea.
10 Dacă ţineţi poruncile mele, rămâneţi în iubirea mea
 aşa cum eu am ţinut poruncile Tatălui meu
 şi rămân în iubirea lui.
11 V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fi e în voi
 şi bucuria voastră să fi e deplină”.

Cuvântul Domnului

PENTRU BINECUVÂNTAREA APEI

389.  La nr. 215. 216. 258. 349: Alte formule de binecuvântare a apei.

1

 Celebrantul: 

V. Binecuvântat eşti tu, Dumnezeule, Părinte atotputernic,
 care ai creat apa ca să cureţe şi să dea viaţă.

 Toţi: 

R. Binecuvântat să fi e Dumnezeu (sau altă aclamaţie potrivită).

 Celebrantul: 

V. Binecuvântat eşti tu, Dumnezeule,
 Fiule unul-născut, Isuse Cristoase,
 care ai lăsat să curgă din coasta ta apă şi sânge,
 pentru ca din moartea şi învierea ta să se nască Biserica.
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 Toţi: 

R. Binecuvântat să fi e Dumnezeu.

 Celebrantul: 

V. Binecuvântat eşti tu, Dumnezeule, Duhule Sfânt,
 care l-ai consacrat pe Cristos
 la botezul său în apa Iordanului,
 pentru ca noi toţi să fi m botezaţi întru tine.

 Toţi: 

R. Binecuvântat să fi e Dumnezeu.

 Celebrantul: 

V. * Vino cu puterea ta, Părinte,
 şi sfi nţeşte această apă,
 pentru ca oamenii spălaţi în ea de păcat
 să se renască la viaţa cea nouă a fi ilor tăi adoptivi.

 Toţi: 

R. Ascultă-ne, Doamne (sau altă invocaţie potrivită).

 Celebrantul: 

V. Sfi nţeşte această apă, pentru ca aceia care se botează
 întru moartea şi învierea lui Cristos
 să fi e asemenea cu chipul Fiului tău.

 Toţi: 

R. Ascultă-ne, Doamne.
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 Celebrantul atinge apa cu mâna dreaptă şi continuă: 

V. Sfi nţeşte această apă,
 pentru ca aceşti aleşi renăscuţi din Duh Sfânt,
 să facă parte din poporul tău sfânt.

 Toţi: 

R. Ascultă-ne, Doamne.

 * Când se foloseşte apă de Botez deja binecuvântată, se omit invocaţiile: Vino 
cu pu terea ta şi cele care urmează, şi celebrantul spune:

V. Prin taina acestei ape binecuvântate, 
fă să se renască la viaţa cea nouă 
slujitorii tăi (N. şi N.) şi slujitoarele tale (N. şi N.) 
pe care i-ai chemat la baia Botezului, 
ca să aibă viaţă veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.

2

 Celebrantul: 

V. Părinte preaîndurător,
 tu ai făcut să iasă pentru noi din izvorul Botezului,
 viaţa cea nouă a fi ilor tăi.

 Toţi: 

R. Binecuvântat să fi e Dumnezeu (sau altă aclamaţie potrivită).
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 Celebrantul: 

V. Tu, din apă şi Duh Sfânt,
 faci din toţi cei botezaţi
 un singur popor în Isus Cristos.
 Toţi: 

R. Binecuvântat să fi e Dumnezeu.
 Celebrantul: 

V. Tu reverşi în inimile noastre Duhul iubirii tale
 pentru a ne dărui libertatea şi pacea.
 Toţi: 

R. Binecuvântat să fi e Dumnezeu.
 Celebrantul: 

V. Tu îi chemi pe cei botezaţi
 să vestească cu bucurie evanghelia lui Cristos
 în lumea întreagă.
 Toţi: 

R. Binecuvântat să fi e Dumnezeu.
 Celebrantul: 

V. * Acum binecuvântează  această apă 
cu care vor fi  botezaţi slujitorii tăi (N. şi N.) 
şi slujitoarele tale (N. şi N.) 
pe care i-ai chemat la baia renaşterii
ca să aibă viaţă veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.
 * Când se foloseşte apă de Botez deja binecuvântată, se omite invocaţia Acum 

binecuvântează această apă şi celebrantul zice: 
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V. Prin taina acestei ape binecuvântate, 
să se renască la viaţa cea nouă 
slujitorii tăi (N. şi N.) 
şi slujitoarele tale (N. şi N.) 
pe care i-ai chemat la baia Botezului, 
ca să aibă viaţă veşnică. 
Prin Cristos, Domnul nostru.

 Toţi: 

R. Amin.

ACLAMAŢII, IMNURI ŞI TROPARE

390. 

Aclamaţii luate din cărţile sfi nte

1.  Ex 15,11
 Cine este ca tine între cei puternici, Doamne?
 Cine este ca tine, măreţ în sfi nţenie,
 temut şi vrednic de laudă,
 tu, care faci fapte minunate?

2.  1In 1,5
 Aceasta este vestea
 pe care am auzit-o de la el şi v-o vestim:
 Dumnezeu este lumină şi nu este întuneric în el.
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3.  1In 4,16
 Noi am cunoscut şi am crezut în iubirea
 pe care Dumnezeu o are faţă de noi.
 Dumnezeu este iubire şi cine rămâne în iubire
 rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el.

4.  Ef 4,6
 Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor,
 care este peste toate, prin toţi şi în toţi.

5.  Ps 33(34),6
 Priviţi la el şi veţi fi  luminaţi
 şi feţele voastre nu se vor ruşina.

6.  cf. Ef 1,3-4
  Binecuvântat să fi e Dumnezeu,
 care ne-a ales în Cristos.

7.  cf. Ef 2,10 
 Suntem făptura lui Dumnezeu,
 creaţi în Cristos Isus.

8.  cf. 1In 3,2
  Acum suntem copii ai lui Dumnezeu,
 dar nu s-a arătat încă ce vom fi .

9.  cf. 1In 3,1
  Vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Tatăl:
 să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Şi suntem!

10.  Ap 22,14
 Fericiţi cei care îşi spală hainele
 ca să aibă în viitor putere asupra pomului vieţii
 şi să poată intra prin porţi în cetate.
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11.  Gal 3,28
 Nu mai este nici iudeu, nici grec,
 nici sclav, nici [om] liber,
 nici bărbat şi nici femeie:
 voi toţi sunteţi una în Cristos Isus.

12.  Ef 5,1-2
 Fiţi imitatorii lui Dumnezeu ca nişte copii iubiţi
 şi trăiţi în iubire
 după cum şi Cristos ne-a iubit pe noi
 şi s-a oferit lui Dumnezeu 
 pentru noi ca ofrandă şi jertfă de bună mireasmă.

Imnuri în stilul Noului Testament

13.  1Pt 1,3-5
  Binecuvântat [să fi e] Dumnezeu
 şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos
 care, în marea sa îndurare,
 ne-a renăscut la o speranţă vie
 prin învierea lui Isus Cristos din morţi,
 pentru o moştenire nepieritoare, neîntinată, neofi lită,
 păstrată pentru voi în ceruri.
 Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă,
 pentru mântuirea care este gata să fi e manifestată
 în timpul de pe urmă.

14.  cf. 1Tim 3,16
 Fără îndoială, mare este misterul evlaviei:
 Cel care s-a arătat în trup a fost justifi cat în Duh,
 a apărut îngerilor, a fost predicat printre păgâni,
 a fost crezut în lume, a fost ridicat în glorie.
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Tropare selectate din liturgiile antice

15.  În tine credem, Cristoase:
 revarsă lumina ta în inimile noastre,
 ca să devenim fi i ai luminii.

16.  Venim la tine, Doamne:
 dăruieşte viaţa ta sufl etelor noastre,
 ca să devenim fi i adoptivi.

17.  Din coasta ta, Cristoase, a ieşit izvorul de apă
 cu care sunt spălate întinările lumii
 şi este reînnoită viaţa.

18.  Deasupra apelor răsună vocea Tatălui,
 străluceşte gloria Fiului
 şi iubirea Duhului Sfânt
 face să se nască viaţa cea nouă.

19.  Biserică sfântă,
 întinde-ţi braţele şi primeşte-ţi fi ii,
 pe care Duhul Sfânt al lui Dum nezeu
 îi renaşte din apă.

20. Bucuraţi-vă, botezaţilor, vase alese ale împărăţiei,
 înmormântaţi întru moarte,
 renăscuţi prin credinţa lui Cristos.

21.  Acesta este izvorul de apă care spală lumea întreagă,
 care îi are obârşia în rana lui Cristos.
 Speraţi în împărăţia cerurilor,
 voi care v-aţi renăscut din acest izvor.
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391.  La nr. 233: Amintirea neofi ţilor în Rugăciunile euharistice:

 a) La Rugăciunea euharistică a II-a

 După cuvintele şi cu tot clerul se adaugă: 

V. Adu-ţi aminte, Doamne, şi de neofi ţii 
 care astăzi au fost primiţi în sânul familiei tale, 
 prin Botez (şi prin Mir), 

ca ei să-l urmeze  cu generozitate  şi bunăvoinţă
pe Cristos, Fiul tău.
Adu-ţi aminte şi de…

 b) La Rugăciunea euharistică a III-a 

 După cuvintele pe care ai adunat-o în faţa ta, se adaugă: 

V. Întăreşte-i, te rugăm, în hotărârea lor sfântă 
pe aceşti slujitori ai tăi 
care au fost primiţi astăzi în rândul poporului tău 
prin baia renaşterii spirituale 
(şi prin dăruirea Duhului Sfânt),
şi dă-le harul să înainteze pururi în înnoirea vieţii. 
Întoarce la tine, Părinte milostiv…

 C) La Rugăciunea euharistică a IV-a

 După cuvintele care sunt de faţă, se adaugă: 

V. ... de neofi ţii pe care astăzi  
i-ai renăscut din apă şi din Duhul Sfânt, 
de întregul tău popor…

392.  La nr. 339: Altă rugăciune de exorcism exprimată în formă dialogată.

 Celebrantul, îndemnându-i pe copii să se roage împreună cu el, spune:

V. Tată preaîndurător, 
priveşte-i pe N. şi N., care în curând vor primi Botezul.
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 Copiii: 

R. Am auzit cuvintele lui Isus şi le iubim.

 Celebrantul: 

V. Îşi propun să trăiască într-adevăr ca fi i ai tăi,
 dar îşi dau seama că acesta e un lucru greu.

 Copiii: 

R. Da, Tată, am vrea să facem întotdeauna voinţa ta,
 dar simţim în noi ceva care se împo triveşte.

 Celebrantul: 

V. Tată preaîndurător,
 eliberează-i pe aceşti copii de duhul lenei şi al răului
 şi fă-i să umble mereu pe drumul luminii tale.

 Copiii: 

R. Vrem să umblăm împreună cu Isus, care şi-a dat viaţa pentru noi.
 Tată, ajută-ne!

 Celebrantul: 

V. Dacă uneori de-a lungul drumului vor cădea,
 făcând ceea ce nu-ţi place ţie,
 dă-le darul sigur al harului tău, ca să se poată ridica;
 atunci vor merge iarăşi spre tine
 împreună cu Isus Cristos, Domnul nostru.

 Copiii: 

R. Dă-ne,Tată, harul tău.

DIFERITE TEXTE PENTRU CELEBRAREA INIŢIERII CREŞTINE A ADULŢILOR 367





ANEXÃ

RITUALUL ADMITERII

LA COMUNIUNEA DEPLINÃ

CU BISERICA CATOLICÃ

A CELOR CARE

AU FOST DEJA BOTEZAÞI

ÎN MOD VALID





NORME INTRODUCTIVE

1.  Ritul prin care o persoană, născută şi botezată într-o comunitate eclezială sepa-
rată, este primită potrivit ritului latin la comuniunea deplină cu Biserica Catolică1, 
este orânduit în aşa fel încât, pentru refacerea comuniunii şi unităţii, să nu se 
ceară mai mult decât este necesar2 (cf. Fap 15,28).

2.  De la creştinii orientali care vin la plinătatea comuniunii catolice nu se cere 
nimic mai mult decât simpla mărturisire a credinţei catolice, chiar dacă, în vir-
tutea recursului la Scaunul Apostolic, li se permite trecerea la ritul latin3.

3.  a) Ritul celebrării să aibă caracterul unei celebrări a Bisericii şi să aibă punctul 
culminant în împărtăşania euharistică. De aceea, de regulă, admiterea să se facă 
în cadrul Liturghiei.

 b) Să se evite cu grijă tot ceea ce într-un mod oarecare ar putea da impresia de 
triumfalism. Multă atenţie trebuie acordată modului în care este celebrată Litur-
ghia, având în vedere diferitele împrejurări. Trebuie ţinut cont atât de binele 
ecumenic, cât şi de legăturile dintre candidat şi comunitatea parohială. 

 Adesea va fi  mai indicat să se celebreze Liturghia numai cu puţine rude şi prie-
teni. Dacă însă dintr-un motiv grav nu se poate celebra Liturghia, admiterea să 
se facă în cadrul liturgiei cuvântului, când cel puţin aceasta este posibilă. Cu 
privire la alegerea modului de celebrare să fi e consultat şi candidatul.

4.  Dacă admiterea se celebrează în afara Liturghiei, legătura sa cu împărtăşania 
euharistică să apară din faptul că va urma cât mai curând celebrarea euharistică, 
la care persoana admisă recent va participa pentru prima dată alături de fraţii 
cato lici.

1 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Constituţia despre sfânta liturgie Sacrosanctum con-
cilium, nr. 69b; IDEM, Decretul despre ecumenism Unitatis redintegratio, nr. 3; SECRETARIATUL PENTRU 
UNITATEA CREŞTINILOR, Directorium, nr. 19: AAS 59 (1967) 581.

2 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul despre ecumenism Unitatis redintegra-
tio, nr. 18. 

3 Cf. CONCILIUL AL II-LEA DIN VATICAN, Decretul despre Bisericile Orientale catolice Orientalium 
Eccle siarum, nr. 25 şi 4. 
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5.  Pentru admiterea unei persoane deja botezate la comuniunea deplină cu Bise rica 
Catolică, se cere pregătirea atât doctrinară, cât şi spirituală a candidatului, 
în func ţie de necesităţile pastorale adaptate fi ecărui caz în parte. Candidatul 
să se pregătească la o adeziune din ce în ce mai sinceră şi mai completă la 
Biserica în care îşi va găsi plinătatea Botezului său.

 În timpul acestei pregătiri, se poate avea deja o oarecare comunicare în lu cru-
rile sacre, conform normelor stabilite în Directoriul cu privire la ecumenism. 
Să se evite cu desăvârşire echivalarea candidaţilor cu catecumenii.

6.  De la cel care s-a născut şi a fost botezat în afara comuniunii vizibile cu Bise rica 
Catolică, nu se mai cere abjurarea de erezie, ci numai mărturisirea de credinţă4.

7.  Sacramentul Botezului nu se poate repeta şi ca atare nu este permis să se con-
 fere a doua oară Botezul, sub condiţie, afară de cazul că există un dubiu prudent 
cu privire la administrarea sau validitatea Botezului deja conferit. Dacă după 
ce s-a făcut o investigaţie temeinică, din cauza unui dubiu prudent cu privire 
la administrarea sau la validitatea Botezului deja conferit, pare necesar să se 
repete Botezul sub condiţie, slujitorul să explice cum se cuvine motivele 
pentru care Botezul, în acest caz, este conferit sub condiţie şi să se administreze 
în formă privată5.

 Ordinariul locului să stabilească pentru fi ecare caz în parte care rituri tre buie 
menţinute şi care trebuie omise în conferirea Botezului sub condiţie.

8.  E de competenţa episcopului admiterea unui candidat. Cu toate acestea, preotul 
căruia îi este încredinţată celebrarea, are dreptul de a-l mirui pe candidat chiar 
în cursul ritului de admitere6, dacă acesta nu a primit deja în mod valid Mirul.

9.  Dacă mărturisirea şi admiterea se fac în cadrul Liturghiei, cel care urmează să 
fi e admis, luându-se în consideraţie situaţia sa personală, să-şi mărturisească mai 
întâi păcatele după ce îl va fi  informat pe duhovnic cu privire la admiterea sa 
imi nentă.

 Orice duhovnic, legitim aprobat, poate să-l spovedească.

4 Cf. SECRETARIATUL PENTRU UNITATEA CREŞTINILOR, Directorium, nr. 19-20: AAS 59 (1967) 581.
5 Cf. SECRETARIATUL PENTRU UNITATEA CREŞTINILOR, Directorium, nr. 14-15: AAS 59 (1967) 580. 
6 Cf. Ritualul Mirului, Norme generale, nr. 7. 
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10.  Cel care urmează să fi e admis să fi e însoţit, dacă este cazul, la ritul admiterii, 
de un garant, adică de un bărbat (sau de o femeie) care a luat parte mai mult 
decât alţii la călăuzirea şi la pregătirea candidatului; pot fi  admişi chiar doi 
ga ranţi.

11.  La însăşi celebrarea euharistică în care se face admiterea sau, dacă aceasta are 
loc în afara Liturghiei, la Liturghia care urmează, pot primi sfânta Împărtăşanie 
sub ambele specii nu numai cel care a fost admis, ci şi garanţii, părinţii, soţul, 
dacă sunt catolici, cateheţii laici care l-au pregătit, ba chiar toţi catolicii pre-
zenţi, dacă numărul şi condiţiile o permit.

12.  Potrivit constituţiei despre sfânta liturgie (nr. 63), conferinţele episcopale pot 
adapta ritul admiterii în funcţie de diferitele împrejurări. În afară de aceasta ordi-
na riul locului, având în vedere condiţiile particulare ale persoanelor şi locurilor, 
va putea adapta însuşi ritul, lărgindu-l sau scurtându-l, după caz7.

13.  Numele persoanelor admise să fi e notate într-un registru special, adăugân du-se 
ziua şi locul Botezului.

7 Cf. SECRETARIATUL PENTRU UNITATEA CREŞTINILOR, Directorium, nr. 19: AAS 59 (1967) 581.
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CAPITOLUL I

RITUALUL ADMITERII ÎN CADRUL LITURGHIEI

14.  a) Dacă admiterea se face într-o solemnitate sau într-o duminică, să se celebreze 
Liturghia zilei; dacă se face în alte zile, se poate folosi Liturghia pentru uni tatea 
creştinilor.

 b) Admiterea se face după omilia în care o dată cu sentimentele de recunoş tinţă 
este menţionat Botezul ca temelie a admiterii, a Mirului care va fi  primit sau 
care a fost deja primit şi a preasfi ntei Euharistii la celebrarea căreia va participa 
pentru prima dată împreună cu catolicii.

 c) La sfârşitul omiliei celebrantul, într-un scurt îndemn pe care îl poate face 
cu aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare, îl invită pe candidat să se apropie 
îm preună cu garantul său pentru a face mărturisirea de credinţă împreună cu 
comuni tatea.

V. N., după decizia luată în mod responsabil,
 sub acţiunea Duhului Sfânt,
 ai cerut din proprie iniţiativă
 să fi i admis la comuniunea deplină cu Biserica Catolică.
 Te invit să vii în faţă împreună cu garantul tău
 şi să mărturiseşti credinţa catolică
 înaintea acestei comunităţi.
 În această credinţă
 astăzi vei lua parte pentru prima dată împreună cu noi
 la masa euharistică a Domnului Isus,
 semnul unităţii Bisericii.

15.  Apoi, persoana care e admisă recită împreună cu credincioşii prezenţi Sim bolul 
niceno-constantinopolitan (cf. nr. 186), care este spus întotdeauna la această 
Liturghie.

 Apoi, candidatul, invitat de celebrant, adaugă singur aceste cuvinte: 
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R. Cred şi mărturisesc toate adevărurile
 pe care sfânta Biserică Catolică le crede, le în vaţă şi le vesteşte
 ca fi ind revelate de Dumnezeu.

16.  Celebrantul impune mâna dreaptă peste capul candidatului, afară de cazul în 
care urmează imediat Mirul, spunând:

V. N., Domnul te primeşte în Biserica Catolică. 
În îndurarea sa, el te-a călăuzit
ca să dobândeşti în Duhul Sfânt 
comuniunea deplină cu noi 
în credinţa pe care ai mărturisit-o 
în faţa acestei familii care îi aparţine.

17.  În cazul în care persoana care este admisă nu a primit încă Mirul, celebrantul îi 
impune imediat mâna pe cap şi începe ritul Mirului cu rugăciunea Dumnezeule 
atotputernic (cf. nr. 269-270).

18.  Celebrantul îl felicită pe noul admis, luându-i mâna în mâinile sale în semn de 
primire prietenească. Acest gest, în funcţie de regiuni şi împrejurări, cu apro barea 
ordinariului, poate fi  înlocuit cu un alt gest potrivit. Dacă cel admis nu pri meşte 
Mirul, această felicitare urmează imediat după formula de admitere (nr. 16).

19.  După ce s-a terminat admiterea (şi Mirul), urmează rugăciunea universală. În 
ea să se menţioneze Botezul, Mirul şi Euharistia şi să se exprime sentimente 
de mul ţumire. La începutul intenţiilor să fi e amintit noul admis (cf. mai jos la 
nr. 30).

20.  După rugăciunea credincioşilor, garantul şi, dacă numai puţine persoane asistă 
la ritul admiterii, toţi cei prezenţi, dacă se consideră oportun, îl felicită pe noul 
admis. În acest caz la Liturghie se poate omite semnul păcii. Apoi cel admis se 
întoarce la locul său.

21.  Apoi continuă Liturghia. Se cuvine ca noul admis şi ceilalţi de care s-a amintit 
la nr. 11 să primească preasfânta Euharistie sub ambele specii.
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CAPITOLUL II

RITUALUL ADMITERII ÎN AFARA LITURGHIEI

22.  Dacă dintr-un motiv grav, admiterea se celebrează în afara Liturghiei, să se ţină 
liturgia cuvântului.

23.  Celebrantul, îmbrăcat cu alba sau măcar cu cota şi stola de culoarea sărbă torii, 
îi salută pe cei de faţă.

24.  Celebrarea începe (după o cântare potrivită) de la lectura din Sfânta Scriptură, 
care este explicată la omilie (cf. nr. 14b).

25.  Urmează admiterea care trebuie făcută în modul descris mai sus (nr. 14c-19).

26.  Rugăciunea credincioşilor se încheie cu Rugăciunea domnească reci tată 
sau cântată de toţi împreună. Urmează binecuvântarea preotului.

27.  Garantul şi, dacă numai puţine persoane asistă la rit, toţi cei prezenţi, dacă se 
consideră oportun, îl felicită în semn de prietenie pe cel admis. După care, toţi 
se retrag în linişte.

28.  Dacă, în împrejurări extraordinare, se consideră că admiterea trebuie celebrată 
chiar fără liturgia cuvântului, se procedează ca mai sus, începând cu îndemnul 
cele brantului. Acest îndemn va pleca de la o expresie oarecare din Sfânta Scriptură, 
care de pildă să preamărească îndurarea lui Dumnezeu, care l-a călăuzit pe 
can didat şi se va aminti de împărtăşania euharistică ce va fi  primită 
imediat.
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CAPITOLUL III

TEXTE DE FOLOSIT ÎN RITURILE ADMITERII

29. I. LECTURI BIBLICE

 Lecturile biblice, atât la Liturghie cât şi la liturgia cuvântului, pot fi  luate, 
inte  gral sau parţial, fi e de la Liturghia zilei, fi e de la Liturghia pentru unitatea 
creş tinilor, fi e de la Liturghia pentru iniţierea creştină a adulţilor (cf. Lecționar 
VI). Când ritul se celebrează fără Liturghie, se pot folosi în special textele care 
ur mează.

LECTURI DIN NOUL TESTAMENT

1.  Rom 8,28-32.35.37-39

Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos? 

 Fraţilor, ştim că el le îndreaptă toate
 spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu… (cf. nr. 388).

2.  Iubirea nu încetează niciodată.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Corinteni  12,31-13,13

 fraţilor,
12,31 căutaţi darurile cele mai bune.

 Şi eu vă voi arăta o cale şi mai minunată.
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13,1 Dacă aş vorbi limbile oamenilor şi ale îngerilor,
 dar nu aş avea iubire,
 aş deveni o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.
  2 Şi dacă aş avea darul profeţiei,
 şi dacă aş cunoaşte toate misterele şi toată ştiinţa,
 şi dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut munţii,
 dacă n-aş avea iubire, n-aş fi  nimic.
  3 Şi dacă toată averea mea aş da-o ca hrană săracilor,
 şi dacă mi-aş da trupul ca să fi e ars,
 dar n-aş avea iubire, nu mi-ar folosi la nimic.
  4 Iubirea este îndelung răbdătoare, iubirea este binevoitoare,
 nu este invidioasă, iubirea nu se laudă, nu se mândreşte.
  5 Ea nu se poartă necuviincios, nu caută ale sale,
 nu se mânie, nu ţine cont de răul [primit].
  6 Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
  7 Toate le suportă, toate le crede, toate le speră, toate le îndură.
  8 Iubirea nu încetează niciodată.
 Profeţiile vor dispărea, limbile vor înceta. Ştiinţa se va sfârşi.
  9 Căci noi cunoaştem în parte şi profeţim în parte,
10 însă când va veni ceea ce este desăvârşit,
 ceea ce este în parte va dispărea.
11 Când eram copil, vorbeam ca un copil,
 gândeam ca un copil, judecam ca un copil.
 Când am devenit matur, m-am lăsat de cele copilăreşti.
12 Căci acum vedem ca în oglindă, neclar,
 dar atunci [vom vedea] faţă în faţă.
 Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin,
 aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
13 Iar acum rămân acestea trei: credinţa, speranţa şi iubirea.
 Dar cea mai mare dintre toate acestea este iubirea.

Cuvântul Domnului
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3.  Ef 1,3-10.13-14

El ne-a rânduit de mai înainte spre înfi ere, prin Isus Cristos 

 Binecuvântat să fi e Dumnezeu
 şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos… (cf. nr. 388).

4.  Este un singur Domn,
o singură credinţă, un singur botez,

un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Efeseni  4,1-7.11-13

 fraţilor,
1 vă îndemn, eu, prizonierul în Domnul,

 să vă comportaţi în mod vrednic
 de chemarea pe care aţi primit-o:
  2 cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare,
 îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire,
  3 străduindu-vă să menţineţi unitatea Duhului
 în legătura păcii.
  4 Este un singur trup şi un singur Duh,
 după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă,
 aceea a chemării voastre.
  5 Este un singur Domn,
 o singură credinţă, un singur botez,
  6 un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor,
 care este peste toate, prin toţi şi în toţi.

RITUALUL ADMITERII LA COMUNIUNEA DEPLINĂ CU BISERICA CATOLICĂ 379



  7 Fiecăruia dintre noi i s-a dat harul
 după măsura darului lui Cristos.
11 El i-a dat pe unii ca apostoli, pe alţii ca profeţi,
 pe alţii ca evanghelişti, pe alţii ca păstori şi învăţători,
12 pentru desăvârşirea sfi nţilor în vederea lucrării slujirii
 spre edifi carea trupului lui Cristos,
13 până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei
 şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu,
 la omul desăvârşit, la măsura staturii plinătăţii lui Cristos.

Cuvântul Domnului

5.  Preocupaţi-vă de acestea!

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Filipeni  4,4-8 

 fraţilor,
4 bucuraţi-vă mereu în Domnul!

 Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă!
  5 Bunăvoinţa voastră să fi e cunoscută tuturor oamenilor.
 Domnul este aproape.
  6 Nu vă îngrijoraţi pentru nimic
 şi, în orice împrejurare,
 cerând cu insistenţă prin rugăciune, cu mulţumire,
 să fi e prezentate cererile voastre lui Dumnezeu.
  7 Iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire,
 va păzi inimile şi gândurile voastre în Cristos Isus.
  8 În rest, fraţilor, preocupaţi-vă de acestea:
 toate cele adevărate, toate cele demne,
 toate cele drepte, toate cele curate, toate cele plăcute,
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 toate cele vrednice de laudă,
 tot ce e nobil, ce e drept, ce e curat,
 ce e vrednic de iubire, ce e vrednic de cinste,
 dacă ceva este virtute sau onorabil.

Cuvântul Domnului

6.  Duhul, sufl etul şi trupul
să se păstreze fără prihană

pentru venirea Domnului nostru.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Tesaloniceni  5,16-24

 fraţilor,
16 bucuraţi-vă întotdeauna!

17 Rugaţi-vă fără încetare!
18 Mulţumiţi pentru toate,
 căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu în Cristos Isus
 cu privire la voi!
19 Nu stingeţi Duhul!
20 Nu dispreţuiţi profeţiile,
21 dar cercetaţi toate: păstraţi tot ceea ce este bun!
22 Feriţi-vă de orice fel de rău!
23 Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfi nţească în mod desăvârşit,
 şi fi inţa voastră întreagă: duhul, sufl etul şi trupul
 să se păstreze fără prihană
 pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos.
24 Credincios este cel care vă cheamă. El va şi înfăptui.

Cuvântul Domnului

RITUALUL ADMITERII LA COMUNIUNEA DEPLINĂ CU BISERICA CATOLICĂ 381



PSALMI RESPONSORIALI

1.  Ps 26(27),1.4.8b-9abc.13-14 (cf. nr. 388).

2.  Ps 41(42),2-3; 42,3.4 (cf. nr. 388).

3.  Ps 60(61),2-3a.3bc-4.5-6.9 (R.: 4a)

R.  Tu eşti un refugiu pentru mine.

  2 Ascultă, Dumnezeule, strigarea mea,
 ia aminte la rugăciunea mea.
  3a De la marginile pământului,
 pe tine te chem. R.

  3bc Când inima mi-e cuprinsă de nelinişte;
 călăuzeşte-mă la stânca la care nu pot ajunge!
  4 Căci tu eşti un refugiu pentru mine,
 turn puternic în faţa duşmanului. R.

  5 Voi locui în cortul tău pentru totdeauna,
 mă voi adăposti la umbra aripilor tale,
  6 căci, tu, Dumnezeul meu, mi-ai ascultat promisiunile,
 mi-ai dat moştenirea celor care se tem de numele tău. R.

  9 Atunci voi cânta imnuri numelui tău în vecii vecilor,
 ca să-mi îndeplinesc promisiunile zi de zi. R.
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4.  Ps 62(63),2.3-4.5-6.8-9 (cf. nr. 388).

5.  Ps 64(65),2.3-4.5.6 (R.: 2a)

R.  Ţie ţi se cuvine cântarea, Dumnezeule, în Sion.

  2 Ţie ţi se cuvine cântarea, Dumnezeule, în Sion,
 şi ţie îţi vor fi  împlinite jurămintele,
 în Ierusalim. R.

  3 La tine, care asculţi rugăciunea,
 va veni tot omul,
  4 fărădelegile noastre ne-au copleşit,
 însă tu ierţi nelegiuirile noastre. R.

  5 Fericit este acela
 pe care tu îl alegi şi ţi-l apropii:
 el va locui în curţile tale.
 Ne vom sătura cu bunătăţile casei tale,
 cu sfi nţenia templului tău. R.

  6 Dumnezeul mântuirii noastre,
 tu ne răspunzi prin fapte minunate de dreptate.
 Tu eşti speranţa tuturor marginilor pământului
 şi a mărilor îndepărtate! R.
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6.  Ps 120(121),1-2.3-4.5-6.7-8. (R.: 2a)

R.  Ajutorul meu vine de la Domnul.

  1 Îmi ridic ochii spre munţi şi mă întreb:
 „De unde-mi va veni ajutorul?”
  2 Ajutorul meu vine de la Domnul,
 care a făcut cerul şi pământul. R.

  3 Nu va lăsa să ţi se clatine piciorul
 şi nu va aţipi cel care te păzeşte.
  4 Iată, nu aţipeşte, nu doarme
 cel care-l păzeşte pe Israel. R.

  5 Domnul este păzitorul tău,
 Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta.
  6 Ziua soarele nu-ţi va dăuna,
 nici luna în timpul nopţii. R.

  7 Domnul te va păzi de orice rău,
 Domnul îţi va apăra sufl etul.
  8 Domnul te va păzi la plecare şi la venire,
 de acum şi până în veac. R.
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EVANGHELII

1.  Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie,
căci răsplata voastră mare este în ceruri.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei  5,2-12a

 În acel timp,
2 deschizându-şi gura, îi învăţa zicând:

  3 „Fericiţi cei săraci în duh,
 pentru că a lor este împărăţia cerurilor.
  4 Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi  consolaţi.
  5 Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul.
  6 Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate
 pentru că ei vor fi  săturaţi.
  7 Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afl a milostivire.
  8 Fericiţi cei cu inima curată,
 pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu.
  9 Fericiţi făcătorii de pace,
 pentru că ei vor fi  numiţi fi i ai lui Dumnezeu.
10 Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate,
 pentru că a lor este împărăţia cerurilor.
11 Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă vor persecuta
 şi, minţind, vor spune împotriva voastră tot răul
 din cauza mea.
12a Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie,
 căci răsplata voastră mare este în ceruri”.

Cuvântul Domnului
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2.  Aşa să lumineze lumina voastră
înaintea oamenilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei  5,13-16

 În acel timp,
Isus a spus:

13 „Voi sunteţi sarea pământului.
 Dacă sarea îşi pierde gustul,
 cu ce se va săra?
 Nu mai este bună de nimic,
 decât să fi e aruncată afară
 şi călcată în picioare de oameni.
14 Voi sunteţi lumina lumii.
 Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte.
15 Nici nu se aprinde o candelă şi se pune sub obroc,
 ci pe candelabru
 ca să lumineze pentru toţi cei din casă.
16 Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
 încât ei să vadă faptele voastre bune
 şi să-l preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri”.

Cuvântul Domnului
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3.  Ai ascuns acestea celor înţelepţi şi învăţaţi
şi le-ai revelat celor mici.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei  11,25-30

 În acel timp,
25 Isus a luat cuvântul şi a zis:

 „Te preamăresc Tată, Domn al cerului şi al pământului,
 pentru că ai ascuns acestea celor înţelepţi şi învăţaţi
 şi le-ai revelat celor mici.
26 Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorinţa ta.
27 Toate mi-au fost date de Tatăl meu 
 şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul decât Tatăl,
 nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul
 şi acela căruia Fiul vrea să-i reveleze.
28 Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi
 şi eu vă voi da odihnă.
29 Luaţi asupra voastră jugul meu 
 şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima
 şi veţi găsi alinare pentru sufl etele voastre.
30 Căci jugul meu este lesne de purtat,
 iar povara mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului

4.  In 3,16-21

Ca oricine crede în el, să aibă viaţa veşnică
 Într-adevăr,
 atât de mult a iubit Dumnezeu lumea… (cf. nr. 388).
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5.  Vom veni la el şi ne vom face locuinţă la el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  14,15-23.26-27

 În acel timp,
Isus a spus:

15 „Dacă mă iubiţi, veţi ţine poruncile mele
16 şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor
 ca să fi e cu voi pentru totdeauna,
17 Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi
 pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte.
 Dar voi îl cunoaşteţi pentru că rămâne la voi şi va fi  în voi.
18 Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi.
19 Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea.
 Voi însă mă veţi vedea; pentru că eu trăiesc, veţi trăi şi voi.
20 În ziua aceea veţi cunoaşte că eu sunt în Tatăl meu,
 iar voi în mine şi eu în voi.
21 Cine are poruncile mele şi le ţine acela mă iubeşte,
 iar cine mă iubeşte va fi  iubit de Tatăl meu
 şi eu îl voi iubi şi mă voi arăta lui”.
22 Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis:
 „Doamne, cum se face că ni te vei arăta nouă şi nu lumii?”
23 Isus a răspuns şi i-a zis:
 „Dacă cineva mă iubeşte, va ţine cuvântul meu;
 Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el
 şi ne vom face locuinţă la el.
26 Mângâietorul, Duhul Sfânt,
 pe care îl va trimite Tatăl în numele meu,
 vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu.
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27 Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă.
 Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea.
 Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă”.

Cuvântul Domnului

6.  Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan  15,1-6

 În acel timp,
Isus a spus:

  1 „Eu sunt viţa cea adevărată,
 iar Tatăl meu este viticultorul.
  2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod,
 el o înlătură şi oricare aduce rod,
 o curăţă ca să aducă şi mai mult rod.
  3 Voi sunteţi deja curaţi,
 datorită cuvântului pe care vi l-am spus.
  4 Rămâneţi în mine şi eu în voi.
 După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine
 dacă nu rămâne în viţă,
 tot la fel nici voi, dacă nu rămâneţi în mine.
  5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele.
 Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult,
 pentru că fără mine nu puteţi face nimic.
  6 Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară,
 la fel ca mlădiţa, şi se usucă.
 Se adună, se aruncă în foc şi arde”.

Cuvântul Domnului
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30.  II. MODEL DE RUGĂCIUNE UNIVERSALĂ 

V. Fraţilor preaiubiţi,
 cu sentimente de recunoştinţă faţă de Dumnezeu
 l-am primit la comuniunea deplină cu Biserica Catolică
 pe acest frate al nostru,
 care prin Botez (şi Mir)
 era deja un membru al trupului lui Cristos
 (şi l-am întărit cu darurile Duhului Sfânt)
 ca să ia parte de îndată la masa Domnului.
 Bucurându-ne de admiterea unui nou membru
 în Biserica Catolică,
 să implorăm împreună cu el
 harul şi îndurarea Mân tuitorului.

– Pentru fratele nostru pe care l-am primit astăzi în mijlocul 
nostru, ca să rămână, cu ajutorul Duhului Sfânt, fi del şi 
statornic în angajamentul său, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Pentru toţi cei care cred în Cristos şi pentru comunităţile 
lor, ca să ajungă la unitatea desăvârşită, Domnului să ne 
rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Pentru Biserica (comunitatea) în care acest frate al nostru 
a fost botezat şi educat, ca să-l cunoască tot mai profund 
şi să-l vestească mai efi cace pe Cristos, Domnului să ne 
ru găm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.
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– Pentru toţi cei care simt dorinţa înfl ăcărată a harului ceresc, 
ca să ajungă la cunoaş terea deplină a adevărului în Cristos, 
Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Pentru toţi cei care încă nu cred în Cristos Domnul, ca, lumi-
naţi de Duhul Sfânt, să poată intra şi ei pe calea mântuirii, 
Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Pentru toţi oamenii, ca, eliberaţi de foamete şi război, să tră-
iască necontenit în pace şi linişte, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

– Pentru noi înşine, ca să rămânem statornici până la sfârşit 
în credinţa pe care am pri mit-o în dar, Domnului să ne rugăm.

R.  Ascultă-ne, Doamne.

V. Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
 ascultă rugăciunile pe care le înălţăm către tine,
 ca să-ţi slujim necontenit cu recunoştinţă şi evlavie.
 Prin Cristos, Domnul nostru.

R.  Amin.
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31.  Dacă admiterea se celebrează în afara Liturghiei, trecerea de la rugăciunea credin-
cioşilor la rugăciunea Tatăl nostru (cf. nr. 26) se poate face cu aceste cuvinte sau 
cu altele asemănătoare:

 Celebrantul: 

V. Fraţilor preaiubiţi, 
să ne unim rugăciunile noastre şi să le rostim 
aşa cum ne-a învăţat Domnul nostru Isus Cristos.
Să ne rugăm.

 Toţi: 

R. Tatăl nostru.

 Dacă cel admis obişnuia în comunitate să adauge la rugăciunea Tatăl nostru 
înche ierea sau doxologia fi nală, Căci a ta este împărăţia etc., să o adauge în 
acest loc.
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