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Nunta satanică 

Ritualul ar trebui să fie întreținut când Luna este în creștere. Luna ar trebui 

să fie într-un semn favorabil căsătoriei. 

 Luna în Taur oferă permanență, însă poate fi dificil dacă cuplul 

dorește să se despartă mai târziu. 

 Cu Luna în Rac, e mai probabil ca cuplurile să se împace dacă se 

despart. 

 Luna în Leu este favorabilă pentru romanticism și adaugă optimism 

oricărei uniuni. 

 Luna în Balanță este ideală pentru orice nuntă, deoarece acesta este 

semnul natural pentru parteneriat și cooperare. 

 Luna în Săgetător este aproape la fel ca Luna în Leu, însă nu 

contribuie la stabilitate. 

 Luna în Berbec – este posibil ca cuplul să se afle într-o prietenie de 

durată. 

 Luna în Pești oferă empatie, însă nu este stabilă. 

 Trebuie evitată Luna în semnele Berbec, Gemeni, Fecioară, Scorpion 

și Capricorn. 

Ideal ar fi ca planetele de dragoste Venus și Marte să fie bine plasate și în 

grade favorabile. Cuplurile nu ar trebui să se căsătorească niciodată dacă 

vreo planetă se află în conjuncție cu steaua Caput Algol (25° în Taur), în 

9° al oricărui semn zodiacal, în special Gemeni și Săgetător pentru că 

acestea incită la violență. Amintește-ți să iei în considerare stelele fixe 

atunci când stabiliți ziua căsătoriei. 

Templul trebuie să fie decorat după gusturile cuplului. Ar trebui făcute 

modificări astfel încât să se potrivească oricărui cuplu; ceea ce urmează 

este doar orientativ: 

Marele Preot/Preoteasă deschide ritualul sunând din clopoțel și desenând 

o pentagramă în aer cu pumnalul, după care recită următoarele: 
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„In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi. În numele lui Satan, 

conducătorul Pământului, Zeu adevărat, atotputernic și inefabil, care a creat 

omul să-i reflecte chipul și asemănarea, invităm Forțele Iadului să-și reverse 

puterea infernală peste noi. Veniți și întâmpinați-ne și oferiți binecuvântări 

întunecare acestui cuplu ce dorește să devină precum unul în ochii lui Lucifer.” 

 

Marele Preot/Preoteasă bea din potir și-i invocă pe cei patru Prinți 

Încoronați ai Iadului: 

 Satan/Lucifer de la est 

 Belzebut de la nord 

 Astaroth de la vest 

 Azazel de la sud 

– Marele Preot/Preoteasă recită următoarele: „Venim împreună în numele 

Tatălui nostru și al Lordului Satan pentru a-i uni pe_______ și pe_______ 

împreună în căsătorie.” 

Marele Preot/Preoteasă își ia pumnalul și desenează un cerc în jurul 

miresei și al mirelui. Toți trebuie să vizualizeze o lumină albastră 

reprezentând Puterile Iadului. Apoi recită următoarele: 

„Atotputernicule Satan, privește cu grație asupra discipolilor tăi, _______ și 

_______. Amândoi au venit aici din proprie dorință. Se înfățișează înaintea ta 

pentru a-ți cere binecuvântările, căci din această zi pornesc împreună ca soț și 

soție. Cerem să binecuvântezi această uniune cu senzualitate și cu plăcerile vieții, 

ca afecțiunea mutuală și dorința reciprocă să dăinuie puternice și rezistente.” 

– Apoi, adresându-se miresei: „Dorești tu, _______, din proprie inițiativă să 

îl iei pe_______ drept soț legal, să-l iubești, să-l onorezi și să-l respecți; să deveniți 

una în ochii lui Satan și în fața Puterilor Iadului?” 

– Mireasa: „Da/da, doresc!” 

– Marele Preot/Preoteasă se adresează apoi mirelui: „Dorești tu, _______, 

din proprie inițiativă să o iei pe _______ drept soție legală, s-o iubești, s-o onorezi 

și s-o respecți; să deveniți una în ochii lui Satan și în fața Puterilor Iadului?” 
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– Mirele: „Da/da, doresc!” 

Urmează schimbul de verighete. 

– Marele Preot/Preoteasă: „În numele Lui Satan și în fața tuturor Demonilor 

din Iad, vă numesc Soț și Soție. Fie ca uniunea voastră să fie puternică, rezistentă 

și abundentă în plăcere. HAIL SATAN!!” 

Apoi Marele Preot/Preoteasă recită, cântă sau vibrează primul cod 

enochian: 

ĂUL • ZĂU-naf • vău-ra-SAA-ja 

GO-ho • SEI-TAN • LĂU-na-sa • CAA-laț 

ĂUD • VĂU-rass • caa-ĂUS-sa-gău; 

ZĂU-ba-raa • ZĂUL • RĂU-ra 

I • TAA • NATS-pa-sa 

ĂUD • ga-RAA-aa • TAA 

MAA-la-pa-ra-ja: • DAASS • HĂU-la-caa 

CAA-AA • nău-ta-HĂU-aa • ZI-mats • ĂUD 

CĂU-ma-maa • TAA • NĂU-ba-lău 

zi-EIN • ĂUD • LU-SIF-ti-an 

ĂU-bău-lei • AA 

DĂU-naass-dău-gaa-MAA-taass-tăuss 

ĂU • ău-hău-REI-laa • TAA-baa • ĂUL 

NĂU-rei • ĂUD • PAA-sa-bas • ĂUL 

zău-na-REI-na-saj 

vaa-ĂU-aan • ĂUD 

tău-ĂU-aat • NĂU-nu-CAA-fei 

ga-MI-caa-la-ZĂU-maa • PI-laa 

FAA-ra-zam • za-na-ra-JAA • ĂUD 

ZU-ra-jaas • AA-da-naa • ĂUD 

GĂU-nău • DEI • SEI-TAN • DAAS • HĂUM 

ĂUD • TĂU • ZĂU-baa • ka-RĂU-ăud-zi 

I-paam • UL • VA-LAS • i-PAA-miss 

DAASS • lău-HĂU-lău • Veip 

nău-ta-HĂU-aa • pău-AA-maal • ĂUD 
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BĂU-ga-paa • aa-AA-i • TAA • PI-aap 

pi-AA-măul 

ĂUD • vaa-ĂU-aan • zaa-CAA-rei • CAA 

ĂUD • ZAA-ma-raan! • ĂU-dău 

CHI-ca-lei • CAA-aa! • ZĂU-ra-jei! 

ZI-ra • NĂU-cău! • hău-AA-ta-ha 

SEI-TAN • BA-va-fad • LĂU-na-sa 

LĂU-na-dău • baa-BAA-jei 

 

– Marele Preot/Preoteasă: „Mergeți înainte drept unul, mențineți-vă reciproc 

rezistenți în Satan așa cum acum mergeți împreună pe calea mâinii stângi. Fie ca 

Satan să vă acorde multe binecuvântări de-a lungul drumului. Ave Satanas!!” 

– Cuplul împreună: „Ave Satanas!!” 

– Marele Preot/Preoteasă: „Hail Satan!!” 

– Congregația: „Hail Satan!!” 

 

Ritualul este închis de către Marele Preot/Marea Preoteasă, sunând din 

clopoţel. 

După aceea se sărbătoreşte intens. 

 

– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich 


