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Precuvântare
Este ştiut, că lumina Dumnezeieştilor învăţături ale Domnului
nostru Iisus Hristos, s-a răspândit şi conservat în lume şi prin primirea
serviciului divin, însufleţit prin credinţa vie, nădejdea neclintită şi dragostea înflăcărată, alimentate de vrednicia preoţească. Strălucirea slujbelor Dumnezeieşti, întraripează şi înalţă tainic gândurile oamenilor,
pe care apoi le înlănţuieşte şi edifică în adunarea drept-credincioşilor
creştini. Fiecare binecredincios creştin în timpul acestor slujbe Dumnezeieşti, simte în inima sa o bucurie cerească. Sufletul creştinesc înaripat
de dragostea sfântă, suie în zbor cu o mare repeziciune treptele cerurilor, pentru a ajunge acolo grăbit şi a se uni cu Ziditorul său; încât, adeseori nici omul nu-şi poate explica în sine, cauza transformării, care se
produce în fiinţa sa. Fiori mistici foarte plăcuţi şi binefăcători, străbat
organismul creştinului evlavios, care ascultă cu atenţie şi dragoste slujbele Dumnezeieşti şi îi înviorează sufletul călător spre cerurile înalte
ale cugetărilor sfinte.
Mişcările sfinţiţilor liturghisitori şi slujitori ai Altarului, cu tactul
orânduit, purtarea obiectelor sfinte după cuvenita rânduială în Biserica lui Dumnezeu, starea cuviincioasă şi liniştea exemplară a tuturor
credincioşilor la slujbele sfinte, predispune pe fiecare credincios creştin, să se prosterne cu adâncă evlavie şi dragoste sufletească înaintea
atotputernicului Dumnezeu.
Slujbele Dumnezeieşti sunt o manifestare publică a credinţei
interne prin acte şi ceremonii sfinte. Aceste servicii ale cultului divin, care
se fac în Sf. Biserici, formează glorificarea Dumnezeirii şi înălţarea spiritului adunării credincioşilor. Ele se numesc slujbe generale, fiindcă se
fac pentru întreaga creştinătate. Slujbele particulare sunt acelea care se
fac pentru folosul şi trebuinţele unora din oameni, de pildă: Agheasmă,
Sf. Maslu, Acatiste, Paraclise, Molitvele Sf. Marelui Vasile, ş. a. sfinţirea fântânilor, caselor etc. După aceasta urmează rugăciunile care se
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fac de credincioşi, unul s-au mai mulţi, în casele lor: dimineaţa, seara,
peste zi, de pildă: Rugăciunile dimineţii, rugăciunile serii, rugăciunile
meselor, cele şapte Laude, Acatiste, Paraclise, Psalmi şi alte rugăciuni
particulare pentru feluritele lor trebuinţe.
În cultul slujbelor religioase ale ortodoxiei avem patru forme:
înveşmântarea, simbolizarea, actul şi graiul. Fiecare din aceste patru
forme îşi are însemnătatea ei prin care ne grăieşte tainic să ne lepădăm
de omul cel vechi (păcătos) şi să ne îmbrăcăm în omul cel nou, în Iisus
Hristos. În toate slujbele Dumnezeieşti trebuie întruchipate neapărat
următoarele calităţi: duh bisericesc, semnificaţie clară, lege firească, frumuseţe liturgică, adevăr dogmatic, stabilitate şi unitate. Scopul cuvântului divin este întreit: adorarea lui Dumnezeu, sfinţirea oamenilor şi
creaturilor, şi ajutorul răspândirii credinţei în Dumnezeu.
Credincioşii creştini îşi manifestă evlavia lor prin următoarele
semne exterioare: descoperirea capului; iar partea femeiască prin acoperirea capului, îndreptarea cu feţele către răsărit, ascultarea în linişte,
cu sfinţenie, a slujbelor Dumnezeieşti, facerea semnului Sf. Cruci drept
pe feţele lor, păstrarea bunei-cuviinţe, plecarea capetelor, închinăciuni,
prosternarea cu feţele la pământ etc. după rânduielile Bisericeşti. Aceste
manifestări trebuie să se facă cu toată atenţia şi sfinţenia cuvenită,
aşa cum se cade a sta în Casa lui Dumnezeu. Trebuie a ne învăţă mai
dinainte pentru a şti, când trebuie a sta drepţi în Sf. Biserică, când trebuie a ne pleca capetele în semn de umilinţă, când să îngenunchem şi
când să ne prosternăm cu faţa la pământ.
Toţi creştinii sunt datori a veni în Casa lui Dumnezeu spălaţi
bine, pieptănaţi, curăţiţi, cu haine curate, fie chiar şi cârpite (2 Împ.
16, 2). Cei săraci care n-au încălţăminte sunt datori a veni la Sf. Biserică chiar şi desculţi. Dumnezeu nu caută la haine; ci la inima creştinilor care se roagă în Casa Sa. „Fericiţi cei cu inima curată, că aceia vor
vedea pe Dumnezeu“.1
Îndată ce am intrat în Curtea Bisericii, să ne pătrundem fiinţa noastră de fiorii plăcuţi şi binefăcători ai cugetărilor religioase şi ai sfinţeniei
Dumnezeieşti. Trecând pragul bisericii: „Toată grija cea lumească să o
lepădăm“. Să cugetăm serios, că am intrat în cer, în Casa lui Dumnezeu,
Mt. 5, 8; comp. Ps. 15, 16-2; 24, 25-4; 50, 51-10, 12; Efs. 2, 10; Evr. 12, 21; 1
Cor. 13, 12; 1 Ioan. 3, 2-3.
1
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unde toate câte sunt şi se fac după sfânta rânduială: „Grăiesc slava lui
Dumnezeu“ (Ps. 28, 9).
Nimenea să nu intre tropăind în Casa lui Dumnezeu, să nu vorbească şi cu atât mai mult să nu râdă, să nu facă felurite semne sau
neorânduieli, care tulbură pacea Bisericii şi rupe firul rugăciunilor credincioşilor, care se roagă sau ascultă. Acei ce fac aceste neorânduieli
cad sub blestem greu, sub afurisenie2.
„Fiule – zice Dumnezeiasca Scriptură – păzeşte-ţi piciorul când intri
în Casa lui Dumnezeu. Apropie-te mai bine să asculţi (slujbele Dumnezeieşti) decât să aduci jertfa nebunilor (tropăială, vorbărie, râsuri
umflate, bombări de trufie diavolească, semne nepermise şi felurite
neorânduieli), căci ei nu ştiu că fac rău cu acestea. Nu te grăbi a-ţi deschide gura ta şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite (cereri şi rugăciuni fără de duh creştinesc)3, înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu
este în cer şi tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe (lipsite de
atenţie şi duh). Nu lăsa gura să te bage în păcat… ca să nu Se mânie
Dumnezeu din pricina cuvintelor tale şi să nimicească lucrul mâinilor
tale“ (Eccl. 5, 1-2, 6).
Biserica e locaş sfânt, Casa lui Dumnezeu, baie pentru curăţirea
sufletelor de negreala păcatelor, locul destinat unde putem să grăim
şi să ne rugăm lui Dumnezeu, mai mult şi mai bine decât în oricare alt
loc. Să nu uităm că ceea ce ni-i îngăduit a grăi şi face în casele noastre
particulare, nu ne este îngăduit a grăi şi a face şi aici, în Casa lui Dumnezeu, unde sfinţiţii liturghisitori şi slujitori săvârşesc sfintele slujbe şi
Dumnezeiasca Liturghie, cu marile lor însemnătăţi şi sfinţenii, de care
şi Îngerii din ceruri se cutremură când stau şi le privesc.
Faţă de Biserica lui Dumnezeu şi slujbele ei sfinte să arătăm dragoste înflăcărată. „Râvna Casei Tale m-a mâncat pe mine“4. Să nu lăsăm
a ne îmbăta de dulceţile veacului acestuia înşelător. Să părăsim calea
pierzării, locaşurile şi cuiburile păcatelor. Să punem mai mult preţ pe
cele veşnice, decât pe cele vremelnice, căci viaţa noastră trece repede,
ca visul celui ce se deşteaptă dimineaţa. Fericiţi sunt toţi creştinii care
urmează sfaturile Sf. Biserici şi umblă în căile Domnului Dumnezeu (Ps.
Vezi can. 9 Sf. Apostoli şi can. 70 Sin. VI ec. cu tâlcul şi subînsemnările lor.
Ioan. 4, 23-24; Mt. 15, 8; 6, 7; Is. 29, 13; Iez. 3, 31.
4
Ps. 68, 1-21; Ioan 2, 17.
2
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1). Vai şi amar de aceia care umblă în căile cârciumilor, cuiburilor de
păcate şi blestemăţii, căci iată, Judecătorul stă lângă uşi (Iac. 5, 8-9).
„Binecuvântarea Domnului, peste toţi cei ce vor umbla după dreptarul acesta (al ortodoxiei) şi peste tot Ierusalimul (Creştinismul) lui
Dumnezeu, să fie pacea şi îndurarea Lui. Darul Domnului nostru Iisus
Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh
să fie cu noi cu toţi, fraţilor. Amin“5.
Cel mai mic între Iereii Monahi
NICODIM MĂNDIŢĂ
Protosinghel

5

Gal. 6, 16; 2 Cor. 13, 14.

Capitolul 1: Cele Şapte laude
1. Introducerea în cele şapte laude
Sfinţii Apostoli în aşezămintele lor, arată şi hotărăsc, că, noi
creştinii suntem datori a lăuda pe Dumnezeu de şapte ori în zi.
Aceste şapte laude îşi au începutul lor din Vechiul Testament. Evreii
– ca şi romanii – se adunau la rugăciune de trei ori în zi: la ora nouă
dimineaţa, trei (15) şi şase (18) după amiază. Această rânduială
se păstrează de ei, până în ziua de azi. Evreii îşi întemeiază aceste
timpuri de adunare pentru rugăciune, pe anumite locuri scripturistice din Vechiul Testament. Pentru încredinţare aducem aici
câteva citate scripturistice:
a) „Eu către Dumnezeu am strigat – zice Proorocul David – şi
Domnul m-a auzit pe Mine. Seara şi dimineaţa şi la amiază, mă voi
ruga şi voi vesti şi va auzi glasul meu“ (Ps. 54, 18-19).
b) De trei ori în zi se ruga şi Proorocul Daniel: „Daniel când
a aflat că s-a iscălit porunca (de a nu se ruga nimeni lui Dumnezeu
timp de 30 zile, fără numai împăratului Darie) a intrat în (foişor)
camera de sus a casei sale, ale cărei ferestre erau deschise spre Ierusalim şi de trei ori în zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui,
aşa cum se obişnuise a face şi mai înainte“ (Dan. 6, 10).
c) Evreii mai aprinşi în credinţa şi dragostea de Dumnezeu,
nu se mulţumeau a lăuda pe Dumnezeu numai de trei ori în zi;
ci ei se rugau şi dădeau laudă lui Dumnezeu şi în alte timpuri ale
zilei. „Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în toate nopţile patul
meu, cu lacrimile mele aşternutul meu voi uda“ (Ps. 6, 6). „Mi-am adus
aminte de Tine în aşternutul meu, în timpul privegherilor nopţii, am
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cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu“ (Ps. 62, 7). „Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta, să intre înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea…“ (Ps. 88,
1-2). „Adusu-mi-am aminte noaptea de numele Tău, Doamne, şi
am păzit legea Ta“. Mai departe zice iarăşi: „În miezul nopţii m-am
sculat ca să mă mărturisesc Ţie spre judecăţile dreptăţii Tale… De şapte
ori în zi Te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale“6.
Din acestea şi alte locuri scripturistice vedem că evreii lăudau pe Dumnezeu de trei ori şi de şapte ori în zi; iar cei mai înflăcăraţi, neîncetat se rugau şi îl lăudau pe Dumnezeu ziua şi noaptea.
Aceste şapte laude Dumnezeieşti le găsim şi în Noul Testament. Sfinţii Apostoli împreună cu primii creştini se adunau şi
lăudau pe Dumnezeu de şapte ori în zi:
a) În cartea Faptelor Sfinţilor Apostoli găsim că în ziua cincizecimii, la ora a treia, adică ora nouă dimineaţa, Sfinţii Apostoli
erau adunaţi la rugăciune. În acel timp s-a pogorât Duhul Sfânt
în chip de limbi de foc şi a stătut pe fiecare dintre dânşii, cărora
luminându-le mintea grăiau în limbi7.
b) Sfântul Apostol Petru, pe când găzduia la Simion Curelarul în oraşul Iope (azi Iafa) s-a suit în foişorul de sus, la ora a şasea
adică ora 12 a. m. la noi, ca să se roage8.
c) Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan s-a suit să se roage în Biserica
din Ierusalim la ora a noua, adică ora trei după amiază la noi. Tot
la această oră s-a rugat şi Corneliu Sutaşul9.
d) Mântuitorul cu Sfinţii Apostoli se rugau seara până târziu. În acest timp S-a rugat îndelung în grădina Ghetsimani, când
L-a vândut Iuda Iscariotul10. Tot astfel şi Sfinţii Apostoli adeseori
se rugau seara până târziu la miezul nopţii11.
e) De asemenea mai jos aflăm tot în Noul Testament că Sfinţii Apostoli şi primii creştini se rugau la miezul nopţii: „Iar în miezul nopţii Pavel şi Sila rugându-se lăudau pe Dumnezeu, încât îi auzeau
Ps. 118, 55, 62, 164.
F. Ap. 2, 1-8, 15.
8
F. Ap. 10; 11, 1-17.
9
F. Ap. 3, 1; 10, 1-4.
10
Mt. 26, 36-56; Mc. 14, 32-52; Lc. 22, 39-62; Ioan 18, 1-27.
11
F. Ap. 20, 7-12.
6
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pe Dânşii cei legaţi“ . În cele arătate aici intră cele şapte laude astfel: la literele a, b, c, se arată ora nouă şi 12 a. m. şi ora trei după
amiază. La litera d intră Vecernia şi Pavecerniţa; iar la litera e intră
Miezonoptica şi Utrenia cu ora I.
Pe lângă aceste şapte laude pentru preamărirea lui Dumnezeu, Sfinţii Apostoli împreună cu primii creştini, întotdeauna se
rugau şi dădeau laudă lui Dumnezeu13.
„Faceţi rugăciuni – conglăsuiesc constituţiile apostolice –
dimineaţa la ora a III-a, a VI-a, a IX-a şi seara, așijderea şi la cântatul cocoşilor. Dimineaţa mulţumind lui Dumnezeu, căci dispărând noaptea şi venind lumina, v-a dat lumina zilei. La ora a treia,
căci Domnul la această oră a primit de la Pilat sentinţa morţii. La
a şasea, căci la această oră S-a răstignit pe Cruce. La ora a noua, că
atunci fiind Domnul răstignit, toate s-au umplut de frică… Seara,
mulţumind lui Dumnezeu, căci v-a dat noaptea ca să vă odihniţi
de lucrurile de toate zilele“14
Sfinţii Părinţi apostolici şi patristici, pe rând au recomandat
credincioşilor creştini pe care îi păstoreau, ca zilnic să dea aceste
laude lui Dumnezeu în trei rânduri. „Să se ştie – zice Sf. Simeon
Tesaloniceanul – că… Dumnezeieştii noştri Părinţii, îndemnaţi
fiind de Duhul Sfânt s-au gândit bine şi au aşezat a se face slujbele Bisericii împreună, una după alta la vreme orânduită, adică
Miezonoptica şi Utrenia cu Ceasul I, Ceasul al treilea şi al şaselea
cu Obedniţa (Sf. Liturghie) şi ceasul din urmă (IX) cu Vecernia (şi
Pavecerniţa)…15. Toate slujbele s-au rânduit a se face în trei timpuri, pentru cinstirea Sfintei Treimi şi pentru ca să nu ne lenevim.
Drept aceea s-a orânduit a se face neîncetat slujbele (cele
şapte laude) în trei timpuri sau părţi, întru slava şi cinstea Dumnezeieştii noastre Treimi, Celei mai presus de fiinţă. În timpul
sau partea întâi, după miezul nopţii până despre ziuă, s-a orânduit a se face trei slujbe întru propovăduirea Slavei Sfintei Treimi.
Aceste slujbe sunt: Miezonoptica, Utrenia şi Ceasul I, care deşi este
F. Ap. 16, 25-33.
F. Ap. 1, 14, 42-47.
14
Vezi Const. apost. cart. VIII-a c. 34 după Dr. Mitrofanovici Liturghia o. c.
pg. 417: Dr. Badea Cireșanu o. c. Tom. III, 106-110; 153-154.
15
(S. Tes. o. c, c. 327).
12
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deosebit, dar se zice împreună cu Utrenia, fără a se număra singur în cele şapte laude.
Al doilea timp sau partea orânduită este după al treilea ceas
din zi, când se cântă slujba Ceasului al treilea, Ceasul al şaselea
şi Prânzânda sau Obedniţa, care de-asemenea sunt întru cinstea
Sfintei Treimi. Orânduiala Prânzândei nu se împreună cu celelalte laude, ci se cântă pururea cu Ceasul al şaselea sau cu Ceasul
al nouălea, deşi este deosebit, pentru aceasta vom vorbi în curând.
Al treilea timp sau parte, se face la sfârşitul zilei, zicându-se Ceasul al nouălea, Vecernia şi Dupăcinarea sau Pavecerniţa. Această
slujbă fiind despărţită în trei şi cântându-se unele cu altele tot
într-o vreme, însemnează Treimea. Trei sunt timpii zilei şi ai nopţii, şi trei sunt şi laudele fiecărei vremi. Deci, după cele trei timpuri,
Biserica urmează pildei marelui Daniel, care s-a rugat lui Dumnezeu în fiecare zi de trei ori, după cum este scris în „vedenii“. Săvârşirea câteşitrelelor slujbe în fiecare zi din cele trei vremi, urmează
celor nouă cete care sunt cu numărul în trei întreiri şi neîncetat
laudă pe Dumnezeu“ (S. Tes. 328).
Acum mai întâi vom arăta însemnătatea numărului şapte,
apoi vom vorbi cu ajutorul Preasfântului Dumnezeu mai pe larg
despre însemnătatea minunată şi sfinţitoare a acestor şapte laude;
precum şi despre supranaturala putere şi înţelepciune Dumnezeiască, care prin slujbele acestea curăţeşte, luminează, sfinţeşte şi
îndumnezeieşte pe creştinii care i-au parte la ele, izbăvindu-i de
felurite primejdii.

2. Numărul şapte găsit în cele mai mari
acte din Vechiul şi Noul Testament
Părinţii şi scriitorii bisericeşti aduc temeiuri din Sfânta Scriptură şi arată că s-au săvârşit fapte mari în orele celor şapte laude
Dumnezeieşti. Temeiurile mai însemnate arătate de dânşii sunt
acestea; la ora a treia s-a pogorât Sfântul Duh asupra Apostolilor
(); la ora a şasea s-a suit Petru pe acoperiş să se roage16; Domnul
cel răstignit de la ora a şasea până la ora a noua a spălat cu sângele
16

F. Ap. 2, 16; 10, 9.
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Său păcatele noastre . Înainte de patimă Domnul S-a rugat noaptea în grădina măslinilor18, pentru aceea şi Biserica a orânduit a
se aminti neîncetat aceste ore însemnate, aducându-se nesfârşită
laudă lui Dumnezeu.
Dar numărul şapte are însemnătate mare şi în viaţa noastră
de toate zilele. Solon, unul dintre cei şapte înţelepţi ai lumii, arată
însemnătatea acestui număr, zicând: „Ora a şaptea după naştere ne
face să cunoaştem dacă va vieţui pruncul; după şapte zile i se dă lui
nume; după şapte luni de la naştere îi cresc dinţii pentru hrană; după
de două ori şapte luni, şade el fără sfială; după de trei ori şapte luni
începe a grăi“. Şi în lumea stelelor numărul şapte are rostul său19.
În monumentele uriaşe ale lumii vechi şi în zidirea oraşelor mari,
încă nu lipseşte numărul şapte, pentru aceasta se zice: erau şapte
minuni ale lumii vechi, adică şapte monumente: oraşul Roma era
zidit pe şapte dealuri; erau şapte înţelepţi ai lumii ş. a.
În Vechiul Testament numărul şapte este întâlnit în toate
actele mari. În a şaptea zi s-a odihnit Dumnezeu de toate lucrurile
Sale. Săptămâna avea ca şi acum şapte zile20; de şapte ori va păcătui
cel ce va ucide pe Cain; Faraon a visat şapte vaci grase şi şapte vaci
slabe; şapte spice de grâu pline şi şapte spice de grâu seci. Candelabrul din Cortul Sfânt avea şapte braţe cu şapte candele21. Începutul lunii a şaptea era sărbătorit la evrei. Fiecare al şaptelea an, era
la Iudei o sărbătoare de un an zisă „anul sabatic“. După de şapte
ori şapte ani sau după şapte săptămâni de ani, urma anul „jubileu“ cu odihnă generală22. Cetatea Ierihonului a fost înconjurată
de şapte Preoţi cu şapte trâmbiţe şi cu gloatele Israeliţilor. În ziua
a şaptea a căzut cetatea Ierihonului în mâinile Israeliţilor. Psalmistul de şapte ori în zi lăuda pe Dumnezeu. Neeman Sirianul numai
Mt. 27, 45; Amos. 8, 9; Mc. 15, 33; Lc. 23, 44-45.
Mt. 26, 39; Mc. 14, 35; Lc. 22, 42.
19
După teoria lui Ptolomeu sunt șapte ceruri după numărul acestor șapte
stele: Cerul soarelui, al lunii, al lui Marte, al lui Mercur, al lui Joe, al Venerei
și al lui Saturn. Se istorisește de unii că, șapte caturi a avut Corabia lui Noe
(Vezi Dicț. Enciclopedic pag. 73.
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Fac. 2, 3; 1; 2, 1-3; Ieș. 20, 11; Fac. 4, 15; 41.
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după ce s-a cufundat de şapte ori în apa Iordanului, după cuvântul
Proorocului Elisei, s-a curăţat de lepră. În profeţia lui Daniel despre Iisus Hristos, numărul şapte are iarăşi înţelesul său23.
În Sfânta Scriptură a Noului Testament, iarăşi aflăm o însemnătate deosebită a numărului şapte. De şapte ori câte 10 au fost
Apostolii cei mici ai Domnului. Domnul nostru Iisus Hristos a
rostit şapte parabole cu privire la arătarea Împărăţiei lui Dumnezeu. De 70 ori câte şapte să iertăm aproapelui nostru. Şapte cereri
găsim în Rugăciunea Domnească24.
Apostolul Ioan scrie celor şapte Biserici din Asia. El a văzut în
viziunea sa şapte sfeşnice de aur, şi şapte stele în mâna Fiului Omului. A mai văzut şapte candele de aur care sunt cele şapte duhuri
ale lui Dumnezeu, apoi şapte sigilii pe o carte sfântă. Asemenea a
mai văzut în viziune şapte îngeri cu şapte trâmbiţe, şapte îngeri
cu şapte plăgi, şi o fiară cu şapte capete25.
Apoi şi în învăţăturile Bisericii Ortodoxe de Răsărit găsim
numărul şapte; Darurile Sfântului Duh sunt şapte; păcatele de
moarte sunt şapte; faptele milosteniei cu privire la corp sunt şapte26;
faptele milosteniei cu privire la suflet sunt şapte27; Preoţii la Sfântul Maslu, după rânduială, trebuie să fie şapte; ungerile bolnavului la această taină sunt şapte. Pericopele apostolului la maslu sunt
şapte; Pericopele Evangheliei de atunci sunt tot şapte28.
Pentru aceea şi Sfinţii Părinţi, au văzut în numărul de şapte
laude Dumnezeieşti, un număr răspândit între înţelepţii lumii, în
scrierile Noului şi Vechiului Testament şi în fiinţa şi practica Bisericii Ortodoxe29.

Is. N. 6, 13-62; Ps. 118, 164; 4 Împ. 5; Lc. 4, 27: Dan. 9, 24.
Lc. 10, 1; Mt. 13; 18, 11-23; 6, 9-13.
25
(Apc. 1, 4; 1, 13, 1, 16; 5, 1; 4, 5; 8, 2; 15, 1; 17, 3.
26
Mărt. Ort. p. I întreb. 73.
27
Mărt. Ort. part. II. într. 48.
28
Vezi orând. Sf. Maslu, Evhologiu.
29
Vezi Dr. Badea Cireșeanu o. c. T. III, pag. 111-13; Dr. T. Tarnavschi o. c, pag.
410-488; Pravila Mare cap. 137; Mărturisirea Ortodoxă; S. Tes. o. c. cap. 298-9.
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3. Care sunt cele şapte laude?
Cele şapte laude, pe care este dator fiecare cleric şi creştin
drept-credincios a le citi sau asculta în fiecare zi, sunt acestea:
1) Miezonoptica. Aceasta se face la miezul nopţii, adică după
ora 24 p. m. la începerea fiecărei zile.
2) Utrenia, adică lauda de dimineaţa însoţită de Ceasul I.
3) Ceasul al treilea.
4) Ceasul al şaselea împreună cu Obedniţa, lauda de amiazăzi.
5) Ceasul al nouălea adică lauda de după amiaza zilei, la ora 15.
6) Vecernia, adică lauda de seară, înainte de apusul soarelui.
7) Pavecerniţa, adică lauda de seară de după apusul soarelui.
Sfântul Simeon Tesaloniceanul privitor la aceste şapte laude,
zice astfel: „Şapte sunt Laudele care se fac în Biserică ziua şi noaptea, afară de Dumnezeiasca Liturghie“. Vremile orânduite şi rugăciunile sunt în număr de şapte, după numărul darurilor Duhului,
căci şi sfintele rugăciuni sunt prin Duhul. Acestea sunt: „Miezul
nopţii, dimineaţa împreună cu întâiul ceas, al treilea ceas, al şaselea ceas (cu prânzânda), al nouălea ceas, seara şi după ce înserează“. Proorocul David zice pentru acestea: „De şapte ori în zi
Te-am lăudat, şi pentru fiecare vreme vorbeşte, zicând; „La miezul
nopţii m-am sculat“ şi „Dumnezeule Dumnezeul meu, către Tine
mânec“. „Dimineaţa auzi glasul meu, dimineaţa voi sta înaintea Ta
şi mă vei vedea“. Pentru al treilea ceas, al şaselea ceas şi (al nouălea
ceas) cu vecernia, zice astfel: „Seara şi dimineaţa şi amiază zi voi
spune şi voi vesti şi vei auzi glasul meu“. Iar pentru după-înserare
zice: „Spăla-voi în toate nopţile patul meu, cu lacrimile mele voi
uda aşternutul meu“ (S. Tes. C. 298).

4. Îngerii în cer şi pe pământ slujesc cele şapte
laude, şi slavoslovesc pe Atotţiitorul Dumnezeu
Înmulţindu-se numărul călugărilor şi fraţilor, Cuv. Teodosie împreună cu fraţii au stricat ograda Mănăstirii pentru a o
face mai mare.
Într-o noapte întunecoasă, Mănăstirea fiind dezgrădită şi
nepăzită, au venit la ei tâlharii, socotind că averea lor este ascunsă
în palatul Bisericesc. Apropiindu-se de Mănăstire, şi pornindu-se
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asupra Bisericii ca să o jefuiască, au auzit un glas care cânta înăuntru. Ei socotind că, fraţii şi călugării fac rugăciunile Pavecerniţei s-au dus, zăbovind puţin în pădurea cea deasă.
După câteva ore, socotind că au sfârşit cântarea, au mers
iarăşi la Biserică, dar au auzit din nou acelaşi glas. În acelaşi timp
au văzut o lumină minunată în Biserică, din care ieşea un miros
plăcut (pentru că îngerii cântau într-însa). Tâlharii socotind că
atunci călugării cu fraţii săvârşeau cântarea de miezul nopţii, iarăşi
s-au dus şi au aşteptat până se va sfârşi cântarea, ca îndată ce se
vor duce fiecare la chiliile lor, să intre în Biserică pentru a o jefui
şi despuia de toate podoabele sfinte dintr-însa, care erau de foarte
mare preţ. Dar venind ei după câtva timp, de mai multe ori au auzit
acelaşi glas îngeresc cântând înăuntru.
Pe la miezul nopţii, sosind vremea de cântarea Utreniei, după
obicei, ecleziarhul a început a lovi în clopot pentru Utrenie. Tâlharii auzind aceasta s-au dus puţin în pădure şi se sfătuiau: „Ce să
facem? Precum ni se pare, în Biserică a fost numai o nălucire. Iată,
acum când se vor aduna toţi în Biserică, noi să mergem la dânşii
înăuntru şi apucându-i pe toţi de la uşă, îi vom omorî şi vom lua
averea lor. După această consfătuire, ei au mai zăbovit puţin până
când s-au adunat părinţii şi fraţii în Biserică, cu fericitul Teodosie povăţuitorul lor, şi au început a cânta psalmii Utreniei. Atunci
toată ceata tâlharilor au năvălit spre Biserică. Deodată însă au
văzut o minune înfricoşată, că Biserica a fost luată de pe pământ,
dimpreună cu cei ce erau într-însa, şi s-a suit în văzduh, încât nu
le era cu putinţă a săgeta într-însa. Tâlharii văzând acea minune,
s-au temut foarte mult şi tremurând de groază s-au întors la locul
lor. De atunci ei umilindu-se, s-au făgăduit să nu mai facă tâlhărie.
Vătaful lor, îngrozit de ceea ce văzuse, a venit la Cuviosul Teodosie împreună cu alţi trei tovarăşi, şi căindu-se au mărturisit toate
cele ce făcuseră ei cu scopul de a jefui Biserica de odoarele scumpe,
istorisind totodată şi minunile pe care le văzuseră.
Cuviosul auzind aceasta, a preamărit pe Dumnezeu, Care a
păzit Biserica Sa de a fi jefuită de tâlharii; iar pe ei i-a scăpat de la
o moarte sigură. Apoi învăţând pe tâlhari pentru mântuirea sufletelor i-a eliberat; iar tâlharii, uşuraţi sufleteşte, făgăduindu-se a
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vieţui creştineşte, au plecat slăvind şi mulţumind lui Dumnezeu
şi cuviosului30.
†††
Unul din boierii credinciosului voievod Iziaslav, mergând odată pe câmp, departe de Mânăstire 15 stadii (cam vreo
30 km), deodată a văzut în depărtare o Biserică stând sub nori.
Spăimântându-se de aceasta, a alergat în acea direcţie cu slugile
sale, ca să vadă bine ce Biserică e aceea? Când a ajuns la Mânăstirea Cuviosului Teodosie, atunci el a văzut că Biserica s-a coborât
din cer şi a stat în Mânăstire la locul ei. Bătând în poarta Mânăstirii şi deschizându-i portarul, a intrat înăuntru şi a spus Cuviosului
Teodosie ceea ce văzuse. De atunci adeseori se ducea în Mânăstire
şi se îndulcea de sfaturile duhovniceşti ale Cuviosului; iar mai pe
urmă a dăruit şi o bună parte din averea sa pentru ajutorul obștii
şi împodobirea Bisericii păzită de Dumnezeu.
Altă dată oamenii stăpânirii duceau legaţi pe nişte tâlhari.
Trecând pe drum, pe lângă Mânăstire, unul dintre tâlharii legaţi,
clătind cu capul spre satul acela (de călugări) a zis: „Într-o noapte,
am venit în acest sat, ca să furăm şi să apucăm toate cele ce sunt
într-însul; însă n-am putut, că am văzut o cetatea foarte înaltă, de
care n-am putut să ne apropiem nicidecum“.
Aşa a îngrădit Dumnezeu toate moşiile mânăstireşti, cu rugăciunile cuviosului Teodosie, cel ce a nădăjduit spre Dânsul. Cuviosul
în toate nopţile înconjura Mănăstirea Sa făcând rugăciune. Astfel
cu rugăciunea fierbinte, ca şi cu un zid tare îşi îngrădea Mânăstirea sa împreună cu toate cele stăpânite de dânsul“ (V. Sf. 3 mai).
Minunate şi slăvite sunt slujbele sfinte care se săvârşesc în
Sf. Biserici de Preoţii lui Dumnezeu (Iac. 5, 14-15). Toate cele şapte
laude şi şapte taine Bisericeşti se săvârşesc prin darul preoţiei.
Prin cele arătate din sfintele predanii, ale sfinţilor Părinţi,
reiese destul de clar că cei îmbrăcaţi cu Darul preoţiei slujesc lui
Dumnezeu însoţiţi de Sfinţii Îngeri. Pentru a deschide şi mai binişor ochii creştinilor care zac în întuneric şi în umbra morţii, spre
a cunoaşte puterea Dumnezeiască a preoţiei, dăm aici mai jos
30

V. Sf. 3 mai.
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Cuvântul Sfântului Efrem Sirul despre puternicul, înaltul, strălucitul şi Dumnezeiescul Dar al Preoţiei.

Dumnezeiasca putere a Preoţiei lucrătoare
Cuvânt al Cuviosului nostru Părinte Efrem Sirul pentru Preoţie
O! minune prea slăvită! O! Putere negrăită! O! înfricoşată
Taină a Preoţiei! Gândită, şi sfântă, şi neprihănită. Hristos după ce
a venit, celor nevrednici a dăruit-o. Cad şi mă rog cu lacrimi şi cu
suspinări, ca să privim ca printr-o oglindă la comoara aceasta a
Preoţiei. Comoară, zic, celor ce o păzesc pe dânsa după vrednicie şi
cu cuvioşie. Că pavăză strălucită şi neasemănată este, Turn neclintit, şi Zid nerisipit. Că Temelia este întărită, care de la pământ se
apropie până la crugul Cerului. Şi ce zic eu, fraţilor, că de crugurile
cele preaînalte se atinge! La însuşi Cerurile Cerurilor se suie fără
de oprire, în mijlocul îngerilor celor fără de trupuri cu strălucire
şi cu lesnire împreună petrece. Şi ce zic în mijlocul Puterilor celor
de sus; cu Însuşi Stăpânul îngerilor şi Ziditorul, de lumină dătătorul, vorbitoare se face. Şi pe cât voieşte, îndată i-a îndrăzneală.
Nu voi înceta, fraţilor, de a slăvi treapta vredniciei voastre,
pe care Preasfânta Treime a dat-o fiilor lui Adam. Prin care lumea
s-a mântuit, şi zidirea s-a luminat. Prin care munţii, şi dealurile,
şi văile, şi pâraiele s-au umplut de luminată şi cinstită petrecere
a neamului celui fericit: Zic cu adevărat al monahilor. Precum
Isaia, cel prea mare glăsuitor, a zis: „Că din vârfurile munţilor vor
da laudă oamenii spre slavoslovie. Prin Preoţie fărădelegea de pe
pământ s-a ridicat, întreaga înţelepciune pe pământ s-a sălăşluit;
diavolul căzând s-a surpat; cei înverşunaţi s-au făcut vase sfinţite,
şi curvarii curaţi şi neîntinaţi; cei fără de minte s-au făcut povăţuitori ai dreptăţii, şi cei fărădelege buni şi binecuvântaţi. Prin Preoţie stăpânirea morţii s-a stricat; iadul tăria şi-a pierdut; blestemul
lui Adam s-a dezlegat; şi Mirele cel Ceresc s-a împodobit. Prin Preoţie firea oamenilor întru puterea celor fără de trupuri s-a prefăcut. Ce voi zice, sau ce voi lăuda? Că covârşeşte şi pe cuvânt şi pe
minte Darul dreptei Preoţii. Şi precum socotesc, aceasta este de care
Pavel spăimântându-se însemnează, zicând: „O! adânc de bogăţie şi de înţelepciune şi de cunoştinţă a lui Dumnezeu! Cât sunt
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de ne cercate judecăţile Lui şi neurmate căile Lui!“ Ea este înalt
zburătoare, care de la pământ la Cer prea degrabă duce lui Dumnezeu cererile noastre şi soleşte înaintea Stăpânului pentru robi.
Să luăm aminte, fraţilor, strălucit, la această povestire tainică şi înfricoşată. Că fără de cinstita Preoţie nu se dă iertare de
păcate oamenilor. Puneţi în mintea voastră, fraţilor, că voi sunteţi
îndrăgitori ai dreptei credinţe, strălucind lumina dogmelor. Acestea sunt care mai înainte le-am zis pentru Taina Preoţiei. Viţa viei
şi grăunţul grâului, şi Preoţia au unire între sine. Viţa şi grâul slujnice sunt; iar Preoţia slobodă este. Deci, când se vor împreuna acestea trei, ca să se sălăşluiască deasupra comorilor, aduce Împăratului fiecare puterea roadelor sale întru bună mireasmă. Viţa aduce
Sângele. Aşijderea şi grâul Pâinea. Iar Preoţia cu bună îndrăzneală,
înalt zboară de la pământ la Cer, până ce va vedea pe însuşi Cel
nevăzut. Ea închinându-se, se roagă pentru robi către Stăpânul,
purtând lacrimile şi suspinările celor împreună robi, şi le duce
cu fierbinţeală Stăpânului său. Aşijderea rugăciunea împreună
şi pocăinţa, cerând iertare, milă şi milostivire de la Împăratul cel
prea milostiv; ca pe Duhul Mângâietorul să-L pogoare, şi să sfinţească darurile, cele pe pământ puse înainte. Atunci când se vor
aduce Tainele acestea înfricoşate şi pline de nemurire, prin preotul care stă înainte şi face mijlocire pentru toţi; atunci cu adevărat vin sufletele prin înfricoşatele Taine şi îşi iau curăţire de întinăciuni. Văzut-aţi, o, iubitorilor de Dumnezeu, cum cele două nu
lucrează pe pământ, dacă hotărârea cea cerească nu va veni şi va
sfinţi Darurile? Ai văzut o, omule, strălucită facere de minune?
Ai văzut treaptă sfinţită, cum de cu lesnire curăţeşte întinăciunile sufletelor? Bine să fie cuvântat Mântuitorul care a lucrat pe
pământ acest prea strălucit şi curăţitor Dar; şi a luminat cu Darul
pe Preoţi, ca să strălucească ca nişte luminători în lume. Poporul
cel mai înainte de noi, corn purtător de untdelemn a luat, sporire şi creştere; iar noi netrebnicii robi ai Celui Binecuvântat, nu
corn, nu untdelemn simţit am luat; ci însuşi Braţul Cel Preaînalt
şi înfricoşat pogorându-se din Cer, ne-a dăruit nouă, prin punerea mâinilor, Duhul Său care a venit ca nişte foc peste Apostoli. O!
putere negrăită, care ne-a învrednicit să locuiască întru noi, prin
punerea mâinilor sfinţiţilor Preoţi! O, ce mare treaptă are Preoţia!
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Ce înfricoşată şi minunată! Fericit este care petrece întru vrednicia aceasta cu curăţire şi fără prihană. Petru, numit Kifa – cel ce
s-a vânat lângă ţărmurile iezerului Ghenizaret, s-a mărturisit de
Marele Păstor: Că pe Piatra aceasta voi zidi Biserica Mea – prin Preoţie a luat cheile Cerurilor ca un vrednic. Asemenea încă şi Pavel
cel mai-nainte prigonitor, după ce s-a învrednicit Darului acestuia, ca un înaripat a străbătut toată lumea, propovăduind şi vestind învierea din morţi.
Deci să ne întoarcem către Abel cel drept, care s-a făcut întru
începutul zidirii Preot, şi să ne învăţăm de la dânsul; când preoţia întru început, îşi aducea jertfa sa lui Dumnezeu; au nu foc
pogorându-se din Cer de tot a mâncat jertfa lui? Şi când aducea
lui Dumnezeu pârgile, precum zise Sf. Scriptură: A căutat din cer,
Dumnezeu Sfântul, spre jertfa lui Abel; iară spre a lui Cain nu a
binevoit să caute. Noe, care s-a mântuit în corabie; când a încetat
apa şi a şezut corabia deasupra pe munţii Araratului; iarăşi de acest
Dar s-a împărtăşit şi a adus lui Dumnezeu jertfă cu curăţenie întru
miros de bună mireasmă. Prin aceasta a făcu aşezământ cu dânsul
Izbăvitorul, ca să nu mai aducă potop pe pământ, şi i-a dat lui blagoslovenia sfântă, ca să crească şi să se înmulţească. Văzut-ai facerea de minune a Preoţiei? Văzut-ai întâiul Preot, pe Abel întru zidirea cea dintâi, cum a pogorât foc din Cer pe pământ pentru jertfa
lui cea fără prihană? Văzut-ai pe Noe, Preotul cel cinstit, întru a
doua zidire, cum a pus Dumnezeu cu dânsul aşezământ? De aceasta
încă şi Avraam s-a învrednicit să se împărtăşească şi să aducă lui
Dumnezeu pe iubitul Isaac, şi să lucreze cu sfinţenie măruntaiele
sale. Acolo Dumnezeu i-a arătat lui mari minuni, adică pe Naşterea lui Hristos: în sadul Savec întru pornire pe creştere, şi pe blagoslovenie, cu care El l-a blagoslovit. Că întru sămânţa ta, zice, se
vor blagoslovi seminţiile a tot pământul. De aceasta încă şi Dumnezeiescul Moise s-a învrednicit, când s-a suit în muntele Sinai la
Dumnezeu şi a primit legea: de unde s-a şi slăvit şi faţa lui, încât s-a
văzut mai strălucită şi decât soarele. Asemenea şi Aaron de aceasta
s-a învrednicit, mijlocitor făcându-se pentru păcatele poporului
către Dumnezeu. Că Moise şi Aaron întru Preoţii lui, de-asemenea
şi Finees întru prea cinstita aceasta a oprit moartea din poporul
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acela. Încă şi Ilie iarăşi cu aceasta îmbrăcându-se, auzit a fost cu
foc din cer şi pe Preoţii ruşinii cu sabia i-a înjunghiat.
Deci, să ne învăţăm şi noi, fraţilor, că mare,mult covârşitoare
şi fără de mărginire este vrednicia Preoţiei. Slavă Unuia-Născut;
slavă şi Unuia celui Bun care a dat-o pe dânsa Ucenicilor Săi, prin
al Său cel nou Sfânt Aşezământ; ca şi ei să ne arate nouă pildă întru
punerea mâinilor lor peste cei vrednici. Deci toţi să cinstim, toţi să
fericim pe cei ce au treapta cinstitei Preoţii, cunoscând cu dinadinsul, că dacă cineva pe prietenul împăratului îl iubeşte, pe acesta
cu mult mai mult îl iubeşte Împăratul. Deci, să iubim pe Preoţii
lui Dumnezeu; căci prieteni ai însuşi Celui bun sunt, şi mijlocesc
pentru noi şi pentru lume. Cinsteşte pe Preoţi împlinind porunca
lui Hristos, Care zice: „Că cel ce primeşte Prooroc cu bucurie întru
numele de Prooroc, plată de Prooroc va lua“. Iar dacă pe cel ce
s-ar întâmpla Preot nu îl ştii, de este vrednic de treaptă, sau de nu
este vrednic, tu, pentru porunca lui Hristos să nu îl treci cu vederea. Că precum nu se vatămă aurul cel prea strălucit când în tină
este frământat, nici mărgăritarul cel prea luminos când oarecare
feluri de materii necurate şi întinate s-ar amesteca; întru acest
chip, nici Preoţia nu se întină din ceva; măcar deşi este nevrednic
cel ce a primit-o pe aceasta. Şi dacă cineva întru vrednicia aceasta
se va afla ca un vrednic, şi va umbla întru dânsa cu cuvioşie şi fără
de prihană, luişi viaţă îşi pricinuieşte şi cunună nestricăcioasă. Iar
dacă cineva va îndrăzni a veni asupra ei cu nevrednicie, îşi pricinuieşte luişi întunericul cel mai dinafară şi judecată nemilostivă.
Altă pildă îţi dau ţie, omule: Ca să nu îndrăzneşti în trufia
ta cu nevrednicie să te vâri în treapta Preoţiei: Fiindcă nu binevoieşte Dumnezeu Cel curat, întru cei ce cu trufie sunt hirotonisiţi.
Cunoaşte ce au pătimit ticăloşii aceia, care lui Moise şi lui Aaron
s-au împotrivit oarecând, şi au îndrăznit cu neruşinare şi cu obrăznicie să tămâieze lui Dumnezeu. Un foc din Cer pe toţi i-a mistuit,
căci au îndrăznit asupra treptei celei mai presus de vrednicia lor?
Şi iarăşi Mariam Proorociţa lui Dumnezeu, căci cu un cuvânt oarecare mic a defăimat pe Moise pentru Preoţie, o prihană ca aceasta
i-au hotărât ei Cel Preaînalt: Că toată leproşându-se, să fie scoasă
afară din tabără şapte zile. Pentru aceasta şi acum, o, fraţilor, cu
curăţie petreceţi, urmând lui Moise, şi lui Aaron, şi lui Eleazar. Vezi
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pe Preoţii cei binecredincioşi, cum întru dânsa au muncit taberele cele fără de Dumnezeu ale vrăjmaşilor? Pe aceasta având-o
Moise, a ridicat mâinile către Dumnezeu, şi a rănit pe Amalec cu
rană nevindecată. Cu aceasta şi Avraam încingându-se, pe împăraţi i-a surpat. Pe aceasta luând-o asupră-şi Melhisedec a blagoslovit pe Avraam cel ales cu blagoslovenie aleasă. Te-ai învrednicit,
frate, treptei Preoţiei? Sârguieşte-te a bineplăcea Voievodului, cu
curăţenie, şi cu dreptate, şi cu înţelepciune Dumnezeiască, şi cu
feciorie strălucită. Fă-te fierbinte râvnitor ca Iosif cel întreg-înţelept;
Şi curat ca Isus; iubitor de străini ca Avraam; iubitor de săraci ca
Iov; iubitor de fii ca David; şi blând ca Moise. Pe cel rătăcit adună-l;
pe cel şchiop oblojeşte-l; pe cel căzut ridică-l; pe cel neputincios
sprijineşte-l; şi cele asemenea acestora fă-le.
Însă eu mă înspăimânt, fraţilor iubiţi, în ce fel se obişnuiesc
oarecare din cei fără de minte a îndrăzni, şi să apuce cu neruşinare
şi cu obrăznicie a căuta Preoţie, să o ia, nechemaţi fiind de Darul
lui Hristos; neştiind, că foc şi moarte asupra lor îşi grămădesc, ticăloşii. Nu zic ţie, omule, numai Preoţia cu obrăznicie să nu o iei, ci
nici de altul din vasele prea cinstitei slujbe să nu te atingi. Dacă ai
citit cu adevărat, ce a pătimit Oza, când s-a atins el de Chivotul lui
Dumnezeu! De acest înfricoşat grai al lui Dumnezeu Celui Preaînalt de-a pururea adu-ţi aminte, iubite frate, care s-au zis prin gura
lui Isaia Proorocul: „Peste cine mă voi odihni Eu, fără numai peste cel
blând, smerit, liniştit, şi care se cutremură de cuvintele Mele“ (Is. 66,
2). Graiul acesta de-a pururea să îl ai în pomenire, şi i-a aminte ca
să-ţi câştigi comoară pe gândul cel blând; Ca aşa să poţi cu mintea a te sui în Ierusalimul, Mitropolia cea de sus, şi jertfe gândite
să aduci împăratului Dumnezeu cel neapropiat, unde se împletesc cununile cele neveştejite şi nestricăcioase. Şi acolo înaintea
îngerilor, Însuşi Hristos te va încununa pe tine, cu coroana nemuririi, şi împreună ce cetele cele de sus vei cânta cântarea de biruinţă Sfintei Treimi, în vecii vecilor. Amin31.
„Buzele Preotului vor păzi ştiinţa şi legea vor cerca din rostul lui,
că îngerul Domnului Atotţiitorul este el“. „Iată Eu trimit pe îngerul Meu
înaintea feţei tale ca să te păzească pe cale, şi să te ducă în pământul pe
31

Sf. Efrem Sirul o. c. Tom. III. pag. 9-12.
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care l-am gătit ţie. Ia aminte de tine însuţi şi ascultă de dânsul şi nu-i
fii necredincios lui, pentru că nu se va lăsa el după tine, fiindcă numele
Meu este peste dânsul“32.

Compătimirea pentru cei ce sufăr
Noi trebuie să avem compătimire către toţi cei ce sufăr
Să compătimim pe cei săraci: „Omul blând este doctorul
inimilor… Cel ce miluieşte pe săraci, dă împrumut lui Dumnezeu şi după darea lui se va răsplăti lui…“33. „Cel ce are bogăţia lumii
acesteia şi vede pe fratele său având trebuinţă şi îşi închide inima sa
despre dânsul, cum rămâne dragostea lui Dumnezeu întru dânsul? Fiii
mei, să nu iubim numai cu cuvântul şi nici numai cu limba; ci cu fapta
şi cu adevărul“34.
Să compătimim pe văduve şi orfani: „Buna credinţă cea
curată şi nespurcată înaintea lui Dumnezeu şi Tatălui, aceasta este:
a cerceta pe cei sărmani (orfani) şi pe văduve în necazurile lor şi
a se păzi pe sine nespurcat de către lume“. „Aduceţi-vă aminte de
cei legaţi, ca şi cum aţi fi legaţi cu dânşii; de cei necăjiţi, ca şi cum
şi voi înşivă aţi fi în trup… Aduceţi-vă aminte de legăturile mele“35.

Mal. 2, 7; Ieş. 23, 20-21.
Prov Sol. 14, 31; 19, 17.
34
1 Ioan 3, 17-18.
35
Iac. 1, 27; Evr. 13, 3; Cols. 4, 18.
32
33

Capitolul 2: Miezonoptica
1. Ce este Miezonoptica? Miezonoptica sau Polonoşniţa este
una din cele şapte laude care se citeşte la miezul nopţii, după ora
24. Miezonoptica este prima laudă a zilei.
2. De unde îşi trage Miezonoptica această numire? Această
laudă îşi trage numirea de la facerea ei la miezul nopţii, după rânduiala apostolică şi patristică.
3. Pentru ce se face Miezonoptica la miezul nopţii? Care-i
însemnătatea ei? Miezonoptica sau această primă laudă a zilei,
care după rânduială se face la miezul nopţii, ne împrospătează
în minte următoarele lucrări Dumnezeieşti cu însemnătăţile lor
interesante în care se oglindesc mântuirea oamenilor şi răsplata
faptelor lor.
a) Miezonoptica se citeşte la miezul nopţii în amintirea cetelor
îngereşti, care neîncetat priveghează, slujesc şi laudă pe Dumnezeu.
b) Miezonoptica se mai citeşte în acest timp, când mintea are
mai multă linişte şi pace, care dau putinţa sufletului a se înălţa, a
se apropia de Dumnezeu şi a-L slavoslovi cu mai multă aprindere
serafimicească.
c) Miezonoptica ne aminteşte despre Mântuitorul, Care adeseori se ruga Tatălui Ceresc de seara până după miezul nopţii. Aşa
de pildă: după ce a săturat cu cinci pâini şi doi peşti o mulţime
mare de popor, 5000 de bărbaţi, afară de femei şi copiii, luând şi
12 coşuri cu fărâmituri; Mântuitorul a slobozit popoarele, a silit pe
ucenici să se suie în corabie şi să treacă de cea parte către Capernaum; iar El s-a suit în munte să se roage singur deosebi. Acolo
s-a rugat toată noaptea până după ora trei către ziuă, adică până
în a patra strajă. „Şi slobozind Iisus noroadele – după săturare

Explicarea celor șapte Laude
27
– îndată a silit pe ucenici Săi să intre în corabie şi să meargă înaintea Lui de cea parte; iar El S-a suit la munte să se roage deosebi. Şi
făcându-se seară era acolo singur, iar corabia era în mijlocul mării
învăluindu-se de valuri, că era vântul împotrivă. Întru a patra strajă
a nopţii, a mers la dânşii Iisus umblând pe mare“36.
d) Miezonoptica ne mai reaminteşte seara în care Mântuitorul a făcut Cina cea de Taină într-un foişor aşternut, unde a
mâncat Paştele cu ucenicii Săi; după care le-a dat felurite sfaturi
Dumnezeieşti, pecetluindu-i cu rugăciunea Arhierească, în care îi
predă Tatălui Său, ca să-i păzească de cel rău şi de lumea înrăutăţită. Cântarea psalmilor de la ieşirea din foişor până în muntele
Măslinilor. Întreita rugăciune în grădina Ghetsimani. Prinderea,
legarea şi suferinţele îndurate în palatul Arhiereului Ana, socrul
lui Caiafa, unde a fost defăimat, scuipat, bătut şi maltratat ruşinos, ca cel mai de pe urmă om.
e) Pregătirea Cinei. Joi 22 Martie (34 d. Hs.), mai înainte de
praznicul Paştelui (când diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul ca să-L vândă)37 fiind ziua cea dintâi a azimelor, când trebuia să se jertfească Paştile au venit ucenicii la Iisus şi i-au zis: „Învăţătorule! Unde voieşti să gătim Ţie să mănânci Paştile?“ Atunci
Iisus a trimis pe doi ucenici ai Să, pe Petru şi pe Ioan, zicându-le:
Mt. 14, 23-25; Mc. 6, 46-48; Lc. 5, 16; Ioan 6, 15-21.
Sfatul vicleanului Iuda cu evreii pentru trădarea Mântuitorului. Miercuri dis-de-dimineață Iuda Iscariotul, fără să știe careva din Apostoli, a alergat în
Ierusalim ca să vândă pe Iisus. După întâmpinarea poporului cu stâlpări și „Osanale“ și lauda pruncilor, lăsându-i pe ei, a ieșit afară în Betania și a stat acolo. Iuda
înțelegând că arhiereii, fariseii și cărturarii țin sfat să prindă pe Iisus, s-a dus la
ei. Pe drum obrăznicindu-se a început a se învăța pe sine: „Să dau pe acesta și voi
câștiga bani“. Ajungând la locul unde era sfatul evreilor, a bătut în ușă și a intrat.
Când l-au văzut, a zis unul dintre ei: „Ce trebuință ai la noi, prietene Iudo?“ El a
răspuns fără de nici o sfială: „Am auzit că vă sfătuiți să prindeți pe Iisus Nazarineanul, însă nu puteți că El umblă pe furiș din loc în loc. Dar să-mi spuneți ce-mi
veți da mie, ca să-L dau în mâinile voastre. El nici unui om nu S-a încredințat fără
numai nouă ucenicilor. Mie însă mai mult, fiindcă eu sunt iconomul Lui, banii de
cheltuială sunt în mâna mea ca să cumpăr cele de trebuință. Astfel eu mai bine
decât oricine vi-L pot da vouă“. Evreii auzind s-au bucurat foarte, și îndată i-au dat
lui loc să șadă între dânșii. El șezând puțin a început a se tocmi cu ei, spunând că se
grăbește. Evreii observând graba lui, și că nu ține așa la preț, au zis în glumă:“ Îți
36
37
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„Mergeţi şi gătiţi nouă Paştile să mâncăm“. Ei au zis: „Unde voieşti
să gătim?“ El le-a zis: „Iată intrând voi în cetate, vă va întâmpina
pe voi un om aducând un vas de lut cu apă. Să mergeţi după dânsul în casa în care va intra. Şi ziceţi stăpânului casei: „Învăţătorul
zice ţie: Vremea Mea aproape este, la tine voi face Paştile cu ucenicii Mei? Unde este locul destinat pentru a face Paştile cu ucenicii Mei?“ El vă va arăta vouă un foişor mare, aşternut. Acolo să
gătiţi“. Cei doi ucenici mergând în cetate, au aflat precum le zisese
lor Iisus. Acolo au gătit Paştile.38
Făcându-se seară, a venit Iisus în acel foişor cu cei 12 ucenici
ai Săi. Locul cu foişorul din casa lui Zevedeu, în care s-a făcut Cina
cea de Taină, a dragostei şi a frăţiei, se păstrează până în ziua de
azi. El e spre sud, afară din cetatea Ierusalimului. Acel edificiu azi
e o moschee mahomedană. Acolo se poate intra numai cu învoirea mahomedanilor. Arabii arată acolo un mormânt acoperit cu
mătase verde, spunând că e mormântul lui David. Tradiţia însă
spune că e jos în temelia edificiului. Iuda Iscarioteanul, mai înainte de a ajunge Domnul în casa lui Zevedeu, în „foişor“, unde era
gătită cina, s-a despărţit de Apostoli, şi alergând în cetatea unde
erau evreii adunaţi, le-a spus în scurt, zicând: „Iată Nazarineanul
a sosit acum în casa lui Zevedeu, precum v-am spus vouă şi ieri“.
Evreii auzind s-au bucurat foarte şi au voit ca să oprească pe Iuda,
ca după ce va însera bine să-i dea ostaşii care erau pregătiţi şi mergând să-L prindă. Iuda însă le-a zis lor: „Voi nu ştiţi că acesta este
un om cu multe meşteşuguri. Şezând eu aici până va însera, se
poate întâmpla ca El să se ducă în alt loc. Deci voi fiţi gata. Staţi
aici cu ostaşii gata pregătiţi. Eu mă duc iarăşi la dânşii. Când se
vor aşeza la masă mai târziu, când voi socoti eu, îndată voi alerga
la voi şi luând ostaşii, lesne Îl vom prinde. Auzind acestea, evreii
au sărit în sus jucând de bucurie, şi l-au îndemnat ca degrabă să
meargă la Iisus. Iuda grăbindu-se s-a dus îndată. Ajungând la casa
vom da 30 de arginți, dacă-L vei da pe El în mâinile noastre“. Ei însă erau hotărâți
să dea și o sumă mare de bani, numai să-L prindă și să-L piardă. Iuda grăbindu-se,
s-a mulțumit cu acel preț derizoriu, le-a spus toate locurile pe unde se retrăgea
Iisus. Apoi plecând, urmărea momentul potrivit să dea pe Iisus în mâinile lor…
38
Sărbătoarea Paștelui, se serba de fiecare familie a evreilor prin jertfirea a
câte unui miel, în amintirea ieșirii lor din robia Egiptului (Ieș. 1-15).
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lui Zevedeu, l-au întrebat pe el unii Apostoli: „Unde ai fost Iudo?“
El le-a răspuns cu minciuni: „Am fost în cetate, de unde am cercat să cumpăr câte ceva pentru cină!“ Domnul şezând – zice Sfântul Ioan Gură de Aur – a făcut Paştile după lege, întâi în picioare
stând, încinşi, încălţaţi cu încălţăminte, rezemându-se în toiege
şi altele câte poruncea legea veche să se facă.
„Când a sosit ceasul – zice Sfânta Evanghelie – a şezut împreună cu cei 12 ucenici. Iisus a zis lor: Cu poftă am poftit să mănânc
aceste Paşti cu voi, mai înainte de patima Mea. Zic vouă: că de acum
nu voi mai mânca din acestea, până când se vor plini întru Împărăţia lui Dumnezeu“39.
f) Iisus se dă pe Sine pildă vie de smerenie, spălând picioarele ucenicilor Săi. Şezând ei şi mâncând, Iisus ştiind că i-a venit
ceasul, ca să se mute din lumea aceasta către Tatăl, iubind pe ai
săi aleşi din lume, i-a iubit pe ei până în sfârşit. În timpul cinei,
când diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul ca să-L vândă
pe El, ştiind Iisus că toate i-a dat Lui Tatăl în mâini şi cum că de la
Dumnezeu a ieşit şi la Dumnezeu merge, S-a sculat de la masă, şi-a
pus veşmintele şi luând un ştergar S-a încins. După aceea a turnat
apă în spălătoare, a început a spăla picioarele ucenicilor şi a le
şterge cu ştergarul cu care era încins. Deci a venit la Simon Petru
şi acela i-a zis Lui: „Doamne! Tu vrei să-mi speli picioarele?“ Iisus
răspunzându-i i-a zis lui: „Ceea ce fac Eu, tu nu ştii acum, dar vei
cunoaşte după acestea“. Petru a zis: „Nu vei spăla picioarele mele în
veac“. Răspunsu-i-a Iisus: „De nu te voi spăla pe tine, n-ai parte cu
Mine“. Atunci a zis Simon Petru Lui: „Doamne! Nu numai picioarele; ci şi mâinile şi capul“. Zis-a Iisus lui: „Cel spălat n-are trebuinţă, fără numai picioarele a le spăla şi este curat tot. Şi voi curaţi
sunteţi dar nu toţi“. Aceasta a zis, fiindcă ştia pe cel ce vrea să-L
vândă pe El. Pentru aceea a zis: „Nu toţi sunteţi curaţi“.

39

Mt. 26, 17-20; Mc. 12-17; Lc. 22, 7-16.

30

Protos. Nicodim Măndiță

După ce a spălat picioarele lor, Şi-a luat (îmbrăcat) veşmintele Sale, şi şezând iarăşi la cină, a zis lor: „Cunoaşteţi ce am făcut
vouă? Voi pe Mine Mă chemaţi: „Învăţătorul şi Domnul“, şi bine
ziceţi, că sunt. Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul am spălat
picioarele voastre, şi voi datori sunteţi unul altuia a spăla picioarele. Iată, pildă am dat vouă, că precum Eu am făcut şi voi să faceţi.
Amin, amin zic vouă: Nu este sluga mai mare de cât Domnul său,
nici solul mai mare de cât cel ce l-a trimis pe el. De ştiţi, acestea
fericiţi sunteţi, de le veţi face. Nu pentru voi toţi grăiesc. Eu ştiu
pe cei pe care i-am ales; ci ca să se împlinească Scriptura: „Cel ce
mănâncă pâine împreună cu Mine, a ridicat asupra Mea călcâiul
său. Iată am spus vouă mai înainte de a se face, ca atunci când se va
face, să credeţi că Eu sunt. Amin, amin grăiesc vouă, cel ce primeşte
pe care Eu voi trimite, pe Mine Mă primeşte; iar cel ce Mă primeşte
pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine“ (Ioan. 13, 1-20).
g) Iisus descoperă pe Iuda vânzătorul. La auzirea acestor cuvinte o întristare mare s-a întipărit pe feţele tuturor. În foişor s-a făcut o jalnică şi profundă linişte, ca liniştea mormintelor.
Toţi erau întristaţi adânc, aşa precum se întristează cineva când se
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desparte de cel mai iubit prieten al său, pentru care n-are nădejde
că l-ar mai vedea vreodată.
Iisus după ce a zis acestea ucenicilor Săi s-a tulburat cu Duhul
şi a mărturisit, zicând: „Amin, amin grăiesc vouă, că unul din voi
Mă va vinde, cel ce mănâncă cu Mine“. Această prezicere a căzut
ca un trăsnet asupra tuturor celor ce stau la cină. Ucenicii neînţelegând de cine vorbeşte, priveau unul la altul. Întristându-se ei
foarte mult, au început a se întreba între dânşii, zicând: „Nu cumva
eu sunt, Doamne?“ Iisus răspunzându-le a zis: „Cel ce a întins cu
Mine mâna în blid, acela este care vrea să Mă vândă. Fiul Omului
va merge precum este scris pentru El. Dar, vai omului aceluia prin
care Fiul Omului se vinde! Mai bine i-ar fi fost lui, de nu s-ar fi născut omul acela“. Atunci a răspuns Iuda Iscarioteanul care L-a vândut pe El, zicând: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?“ Iisus i-a zis
lui: „Tu (însuţi) ai zis“.
h) Aşezarea Tainei Sfintei Împărtăşiri. Eu merg la moarte,
merg să Mă jertfesc pentru mântuirea oamenilor, pentru a ridica
păcatul lumii, dar nu vă întristaţi peste măsură, că nu vă voi lăsa
sărmani… Deci, mâncând ei (Paştile după legea Vechiului Testament, adică miel fript şi verdeţuri) Iisus a luat pâinea şi binecuvântând a frânt şi a dat ucenicilor Săi, zicând: „Luaţi mâncaţi, acesta
este Trupul Meu, care se dă pentru voi. Aceasta să o faceţi întru
pomenirea Mea. Apoi luând Paharul (cu vin) după ce au cinat,
mulţumind a dat lor, zicând: „Beţi dintru acesta toţi, că acesta este
Sângele Meu al legii celei nouă40 care se varsă pentru mulţi spre
iertarea păcatelor. Zic vouă, că de acum nu voi mai bea din acest
rod al viţei, până în ziua aceea când o voi bea cu voi nouă în Împărăţia lui Dumnezeu Tatăl Meu“41.

După mâncarea paștelui Vechiului Testament, Iisus a așezat Paștile Noului Testament, adică noua rânduială a Sf. Împărtășiri, prin mâncarea Trupului și băutura Sângelui Său sub chipul pâinii și a vinului.
41
Mt. 26, 26-28; Mc. 14, 22-24; Lc. 22, 19-20.
40
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La Cina de Taină s-a împărtăşit şi Iuda Iscarioteanul cu Pâinea şi Vinul, transformate de Însuşi Mântuitorul în Preasfântul
Trup şi Sânge al Lui. Acea împărtăşire cu vicleşug, nu l-a împiedicat a săvârşi groaznica nelegiuire, trădând pe Fiul lui Dumnezeu
în mâinile celor mai înverşunaţi vrăjmaşi de moarte ai Săi. Din
acea clipă el s-a hotărât definitiv ca să dea pe Mântuitorul în mâinile conducătorilor evreilor.
i) Domnul nostru Iisus Hristos, descoperă a doua oară pe
vânzătorul Iuda Iscarioteanul. „Iată mâna vânzătorului cu Mine
este la masă“. Ucenicii iarăşi au început a se întreba între dânşii;
care ar fi acela dintre ei care să îndrăznească a face lucrul acesta?
Unul din ucenici, pe care îl iubea Iisus, sta cu capul pe pieptul lui Iisus. Simion Petru a făcut semn acestuia, să întrebe cine
ar fi de care grăieşte. Acela căzând pe pieptul lui Iisus, a zis Lui:
„Doamne! Cine este acela care vrea să Te vândă?“. Iisus a răspuns:
„Acela este căruia Eu întingând pâinea i-o voi da“. Atunci întinzând
pâinea, i-a dat-o lui Iuda a lui Simion Iscarioteanul. După ce Iuda a
luat bucata (şi a mâncat-o), atunci a intrat Satana într-însul. Deci
i-a zis lui Iisus: „Ce vrei să faci, fă mai degrabă“. Iar aceasta nimeni
din cei ce şedeau la masă n-au cunoscut, pentru ce i-a zis lui. Unii
socoteau, de vreme ce pungă avea Iuda, că Iisus i-ar fi zis: „Cumpără
cele ce ne trebuiesc de praznic“, sau să dea ceva săracilor. După ce
Iuda a luat pâinea, îndată a ieşit. Şi era noaptea când a ieşit. Iuda
Iscarioteanul mânat de Satana – care intrase într-însul când a mâncat din Preasfânta Pâine, cu hotărârea de a vinde pe Domnul – a
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ieşit noaptea afară din foişor, a părăsit hoţeşte Cina de Taină, adunarea, pe prietenii şi fraţii săi de apostolat şi pe Stăpânul. A alergat la cei mai înverşunaţi vrăjmaşi ai adevărului; la arhierei, cărturari, farisei şi saduchei, cu care mai dinainte se înţelesese a-L da
în mâinile lor pentru 30 de arginţi. Omul vinde pe Fiul lui Dumnezeu ca pe o marfă de rând, de lepădat. A alergat să le spună locul
din grădina Ghetsimani, unde Iisus se retrăgea pentru rugăciune,
ca să vină cu el acolo, pentru a-L de pe El în mâinile lor. Amintirea
locului unde s-a făcut sfatul viclean se păstrează până azi. Sus pe
vârful unui deal, un arbore bătrân cu ramurile bătute de vânturi,
arată închinătorilor, locul unde s-a făcut vicleanul sfat, în noapte
trădării Domnului Iisus.
În timpul acela Satana cu suflul lui infernal, a tulburat cumplit şi pe cei unsprezece Apostoli, rămaşi lângă Mântuitorul la cină.
Acest spirit al iadului, îi lupta pe Apostoli cumplit, cu iubirea slavei deşarte şi pieritoare.
j) Ucenicii se pricesc între dânşii, pentru mărire. Atunci
între ucenici s-a iscat o ceartă, vrând să ştie care din ei avea să fie
socotit ca cel mai mare. Iisus văzându-i prigonindu-se, a zis către
dânşii: „Împăraţii neamurilor domnesc peste ele; şi celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători. Între voi nu va fi aşa. Ci, cel
mai mare dintre voi, să fie ca cel mai mic; şi cel ce cârmuieşte, ca
cel ce slujeşte. Căci care este mai mare: cel ce şade la masă, sau cel
ce slujeşte la masă? Au nu cel ce stă la masă? Şi iată, Eu totuşi sunt
în mijlocul vostru ca cel ce slujeşte la masă. Voi sunteţi aceia care
aţi rămas şi petrecut întotdeauna cu Mine întru ispitele Mele. De
aceea Eu vă pregătesc vouă Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a
pregătit-o Mie, ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea întru Împărăţia Mea, şi să şedeţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele 12
seminţii ale lui Israel“ (Lc. 22, 24-30).
l) Iisus vorbeşte ucenicilor Săi despre plecarea Sa din lume
şi despre porunca dragostei. După ce a plecat Iuda Iscariotul. Iisus
a zis: „Acum Fiul Omului S-a proslăvit şi Dumnezeu S-a proslăvit
întru El. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, şi Dumnezeu îl va
proslăvi pe El întru Sine şi-L va proslăvi îndată.
Fiilor, încă puţin timp mai sunt cu voi. Mă veţi căuta şi cum
am spus Iudeilor, că unde Mă duc Eu, Ei nu pot veni, tot aşa vă

