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Condiţii spirituale pentru naşi:
Învăţaţi şi rostiţi Crezul în locul pruncului după exorcizare (lepădarea de satana) —garantează astfel
credinţa creştin-ortodoxă a copilului, iar acesta se va leaga spiritual de naşul său şi se îndepărtează de cel rău;
Să-şi înveţe finuţul, la vremea cuvenită, adevărurile dreptei noastre credinţe creştin-ortodoxe
spre a face din el un bun credincios, adică Crezul şi alte rugăciuni ortodoxe.
Condiţii materiale pentru naşi:
Să aducă pentru luminarea pruncului o lumânare, pentru înnoirea spirituală hăinuţe noi şi trusoul pentru botez conţine obiecte care vor fi folosite pe parcursul slujbei. Acesta cuprinde un prosop mare, un prosop mai mic, crâşmă albă pentru mir, şase lumânări mici pentru masa preotului, o sticluţă cu ulei pentru mir, un săpun şi faşă pentru mir. După sfinţire uleiul va fi turnat în
cristelniţă pentru sfinţirea apei şi apoi înapoiat copilului pentru ungerea sa după botez;
Pentru Sfânta Împărtăşanie a pruncului şi a altor copii să procure vin liturgic (special pentru
Cuminecătură) de la Pangarul Bisericii. Pentru înregistrarea Actului cultic: certificat de naştere
al copilului; pentru copii bolnavi o adeverinţă medicală;
Să-şi achite îndatoririle financiare ca orice bun creştin care este legat de Biserică şi participă la
ajutorul celor care sunt în grija Sfintei noastre Biserici prin acţiunile social-caritabile. Aceasta
este contribuţia anuală simbolică pentru enoriaşii parohiei noastre; pentru toţi ceilalţi: dacă
doriţi să faceţi o donaţie, puteţi să o faceţi oricând, fără ca aceasta să condiţioneze în vreun fel
primirea celor sfinte.
Pentru orice altă informaţie vă stau la dispoziţie:

CREZUL
Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a
născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat, Născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la
Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi s-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui
Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat
la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care de la Tatăl
purcede, cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Într-una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să vie. Amin!

