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Primul edict de toleranŃă faŃă de creştini  

 
Primul edict de toleranŃă faŃă de creştini nu l-a dat Constantin cel Mare în anul 313 aşa cum se 

afirmă, ci Galerius cel Bătrîn, în anul 311, la 30 aprilie. 
 [vezi Revanşa Daciei, Cornel Bârsan, Editura Obiectiv, Craiova, pag.113] 
 [vezi şi Papii-Istorie şi secrete, Claudio Rendina, Editura ALL, anul 2005, pag.72] 
Mai întîi precizăm că între anii 305- 311, timp în care Galerius cel Bătrîn devine August [ Augustus 

– titlu al împăraŃilor romani (începînd cu Claudius anul 41 d.Hr., toŃi împăraŃii l-au purtat ca parte a 
titulaturii imperiale)], nu am mai aflat nici un creştin persecutat sau martirizat.  

Cu anul 305 se închid porŃile vechii civilizaŃii şi se deschid acelea ale lumii noi, ale Creştinismului, 
ale Luminii.  

Colindele (laice) preamăresc pe Ler-Împăratul dac de la Romula.  
Am spus că Galerius cel Bătrîn ginerele lui Diocletian, în timp ce era Cezar (Caesar – titlu pe care-l 

purtau împăraŃii şi, după Hadrian anul 117, moştenitorii tronului) executa ordinile socrului său.  
Acesta, de fapt, era marele persecutor al creştinilor.  
Lactantius, contemporanul lui Diocletian şi Maximian, în lucrarea De mortibus persecutorum îl 

plasează pe Galerius cel Bătrîn în rîndul marilor persecutori.  
A făcut şi el, probabil, o confuzie între cei doi Galerius – unchiul şi nepotul – ştiut fiind că Galerius 

cel Tînăr apare în adevăr apărător al credinŃei Zalmoxiene şi persecutor al Creştinilor, după cîte reies din 
Sinaxare.  

În anul 311, către sfîrşitul vieŃii, Galerius cel Bătrîn a dat primul decret de libertate a cultului creştin.   
[vezi Istoria Dacoromâniei sau łara Soarelui, preot Dumitru Bălaşa, Editura Tempus 

Dacoromânia, Bucureşti, 2003, pag.177-178]     
Peste cîteva zile el împăratul roman (293-311) moare în urma unei infecŃii abdominale [la 5 mai 311- 

(vezi pag.188 din Dacii de-a lungul mileniilor, Dumitru Bălaşa, Editura Orfeu, Bucureşti, 2000)] la 
Nicomedia şi a fost înhumat la Sardica.  

Ler I- aşa îl mai numeau în popor pe Galerius cel Bătrîn.  
În anul 311, el dă primul decret de toleranŃă a cultului creştin, cu obligaŃia de a pomeni cele şapte 

laude, pe împăratul  şi familia sa.  
În anul 312 a apărut, în Asia, al doilea decret de toleranŃă şi , în fine, în anul 313 Constantin cel Mare 

a dat cunoscutul decret, care este al 3-lea. 
 [vezi Istoria Dacoromâniei sau łara Soarelui, preot Dumitru Bălaşa, Editura Tempus Dacoromânia, 
Bucureşti, 2003, pag.178 şi pag.231] 

După moartea lui Galerius cel Bătrîn, a urmat la împărăŃia Daciei Galerius cel Tînăr, nepot de soră de 
la Romula.  

El este cunoscut şi sub numele de Dara sau Dacul, aşa cum am mai spus.  
Acesta a dus o politică dură.  
În timpul lui în Martiricoane apar mulŃi creştini.  
De aceea în epode (descîntece) vrăjitoarea trimite boala la „fetele lui Ler Împăratul“ – element 

negativ.  
Nu ştim din ce partidă creştină a făcut parte dar şi acesta a murit în 313 şi se crede că a fost 

înmormîntat ca şi Galerius cel Bătrîn la Recidiva (Episcopie în Dealul Romulei, judeŃul RomanaŃi).  
[vezi Istoria Dacoromâniei sau łara Soarelui, preot Dumitru Bălaşa, Editura Tempus 

Dacoromânia, Bucureşti, 2003, pag.179]   
 Acest Edict din anul 311 dat de Galerius cel Bătrîn a provocat o explozie de maximă bucurie în 
lumea creştină.  

Bucuria apare în cele mai vechi colinde din cîte ni s-au păstrat.   
Din secolul I este Colindul lui Ovidiu (exilatul de la Tomis), colind înregistrat în anul 1910 (vezi 

Dumitru Lazăr Sărăianu în revista Albina, 1994, noiembrie, pag.11).  
Se ştie că Ovidiu a murit în anul 17 d.Hr.  
La începutul secolului IV apare LER, numele popular al Împăratului Galer, autorul edictului de care 

am amintit.  
El se rostea în rugăciunile publice dar şi în colindele prilejuite de Anul Nou şi în special la SolstiŃiul 

de iarnă, care coincidea oarecum cu Naşterea lui Iisus Hristos- Soarele DreptăŃii.  
InvocaŃiile  O, LER; LERUI, LER erau o rugă ce se auzea la toate porŃile şi în toate casele creştinilor. 

 Aşa cum am arătat într-un studiu, Ler nu este interjecŃie, aşa cum au zis specialiştii şi cei mai mulŃi 
enciclopedişti ci hipocoristicul numelui Galer, Împăratul Dacilor, care din prigonitor a devenit liberator. 
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[vezi Istoria Dacoromâniei sau łara Soarelui, preot Dumitru Bălaşa, Editura Tempus Dacoromânia, 

Bucureşti, 2003, pag.181]  
Despre cei 2 împăraŃii Galerius vezi pag.51 şi pag.52- în Istoria literaturii dacoromâne, Mihail 

Diaconescu, Editura ALCOR EDIMPEX, Bucureşti, 1999.  
 

 
Omagierea lui Ceauşescu în biserică 

 
Se afirmă că Biserica ortodoxă în perioada comunistă îl omagia pe Ceauşescu în biserică şi că astfel a 

făcut pact cu acest regim. 
Nu este adevărat: 
 Pentru binele nostru al tuturor, sfînta Biserică a aşezat 9 porunci, iar porunca nr.5 spune: 

„Să ne rugăm pentru cei ce stau în fruntea Ńării”  [Referitor la această poruncă ea se regăseşte din anul 
311 în Edict (Decret) dat de Galerius „Ca recunoştinŃă pentru bunăvoinŃa noastră, ei vor trebui să se roage 
la Dumnezeu pentru sănătatea noastră” – vezi Papii – Istorie şi secrete, Claudio Rendina, Editura ALL, anul 
2005, pag.72], [vezi şi 1Timoftei 2,2, adică: Biblia Ortodoxă, Noul Testament 
Epistola întîia către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel, Capitolul 2  

1.Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceŃi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulŃumiri, pentru toŃi oamenii,  
2.Pentru împăraŃi şi pentru toŃi care sînt în înalte dregătorii , ca să petrecem viaŃă paşnică şi lini ştită 

întru toată cuvioşia şi buna-cuviinŃă,  
3.Că acesta este lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru,  
4. Care voieşte ca toŃi oamenii să se mîntuiască şi la cunoştinŃa adevărului să vină.] 

 Deci, acest lucru s-a făcut întotdeauna nu numai în perioada comunistă, ci şi înainte, dar şi acum. 
 

[vezi Şapte cărŃi de religie, Dumitru Călugărul, Editura Episcopia Romanului şi Huşilor, 1990, 
pag.474÷475] 
 
  

Cele 9(nouă) porunci bisericeşti  
 

Cele 9 (nouă) porunci bisericeşti sînt următoarele:  
  1.Să ascultăm cu evlavie sfînta Liturghie în fiecare Duminică şi sărbătoare; 
  2.Să Ńinem toate posturile de peste an; 
  3.Să cinstim feŃele bisericeşti; 
  4.Să ne spovedim şi să ne cuminecăm în fiecare din cele patru posturi mari de peste an, ori 
dacă în fiecare post nu putem, cel puŃin odată pe an, în postul Paştilor; 
  5.Să ne rugăm pentru cei ce stau în fruntea Ńării  [Referitor la această poruncă ea se 
regăseşte din anul 311 în Edict (Decret) dat de Galerius „Ca recunoştinŃă pentru bunăvoinŃa noastră, ei vor 
trebui să se roage la Dumnezeu pentru sănătatea noastră” – vezi Papii – Istorie şi secrete, Claudio Rendina, 
Ed.ALL, anul 2005, pag.72], [vezi şi 1Timoftei 2,2, adică: Biblia Ortodoxă, Noul Testament 
Epistola întîia către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel, Capitolul 2  

1.Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceŃi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulŃumiri, pentru toŃi oamenii,  
2.Pentru împăraŃi şi pentru toŃi care sînt în înalte dregătorii , ca să petrecem viaŃă paşnică şi lini ştită 

întru toată cuvioşia şi buna-cuviinŃă,  
3.Că acesta este lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru,  
4. Care voieşte ca toŃi oamenii să se mîntuiască şi la cunoştinŃa adevărului să vină.]; 

  6.Să Ńinem posturile, pe care le-ar rîndui episcopul sau mitropolitul locului în vreme de 
primejdii, de boală, sau de necazuri; 
  7.Să nu citim cărŃi ereticeşti sau de ale sectarilor; 
  8.Să nu înstrăinăm, nici să nu folosim spre scopuri străine, lucrurile bisericeşti sau averea 
Bisericii; 
  9.Să nu facem nunŃi şi ospeŃe, sau alte petreceri, în timpul posturilor. 

[vezi Şapte cărŃi de religie, Dumitru Călugărul, Editura Episcopia Romanului şi Huşilor, 1990, 
pag.474÷475]   
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Cele şapte laude  

–  istoric  –   
 

Cele şapte laude, în liturgica creştină, reprezintă un ciclu liturgic de o zi, în decursul căreia se citesc 
sau se cîntă mai multe slujbe de peste zi. Originea celor şapte laude vine de la psalmul 118, versetul 62 şi 
versetul 164: De şapte ori pe zi te laud, din pricina legilor tale celor drepte.  

În general, numărul de şapte a fost menŃinut, în schimb succesiunea acestor slujbe a variat de la o 
epocă la alta, de la un rit la altul. În ritul latin, din ceasurile mici (III, VI şi IX), doar unul e suficient, care va 
purta atunci numele de ceasul mijlociu sau „ora mediană”.  
 

Ce sînt cele şapte Laude şi care este numirea fiecăreia? 
  
Cele şapte Laude sînt slujbe sfinte bisericeşti, care se săvărşesc în toate zilele fără deosebire.  
Se numesc şapte Laude, fiindcă prin ele lăudăm şi preamărim pe Dumnezeu cel în trei ipostase, la 

anumite timpuri din zi.  
Numele lor sînt:  

1. Miezonoptica;  
2. Utrenia cu Ceasul întîi;  
3. Ceasul al treilea;  
4. Ceasul al şaselea;  
5. Ceasul al nouălea;  
6. Vecernia şi  
7. PavecerniŃa. 
  

Unde îşi au obîrşia cele şapte Laude? 
 
           Cele şapte Laude îşi au obărşia în Vechiul Testament (I Cron. 16, 28-29; Ps. 118, 62 şi 164). 
  În adevăr, din Faptele Apostolilor cunoaştem că ceasurile din zi rînduite pentru rugăciunea obştească 
în templul din Ierusalim ori în sinagogi, la evrei, erau următoarele: 

            - Ceasul al treilea (ora nouă de azi);  
- Ceasul al şaselea (ora douăsprezece de azi) şi  
- Ceasul al nouălea (ora trei după amiază de azi).   

La ceasul al treilea S-a pogorît Sfîntul Duh peste Apostolii adunaŃi în foişor (Fapte 2, 15), la ceasul al 
şaselea Sfîntul Apostol Petru, urcat să se roage pe acoperişul casei din Iope, a avut vedenia care a deschis 
intrarea păgînilor în creştinism (Fapte 10, 9 ş.u); la ceasul al nouălea, sfinŃii Apostoli Petru şi Ioan s-au suit 
la templu ca să se roage (Fapte 3, 1) şi acolo au vindecat un şchiop şi au predicat Evanghelia mulŃimilor 
(Fapte 3, 2-19).  

În Noul Testament se mai face amintire şi de Rugăciunea de noapte: Domnul Hristos petrecea nopŃi 
întregi în rugăciune (Luca 6, 12), iar SfinŃii Apostoli Pavel şi Sila lăudau pe Dumnezeu la miezul nopŃii în 
temniŃă (Fapte 16, 25).  

Cît despre rugăciunea de seară, Vecernia, şi cea de dimineaŃă, Utrenia, sînt mai vechi decît ceasurile, 
ele fiind legate de jertfele ce se aduceau dimineaŃa şi seara la templu (I Cron. 23, 30;Ies. 29, 39) 

Sfîntul Ambrozie al Mediolanului aminteşte de Vecernie, ora tămîierii; iar Sfîntul Vasile cel Mare 
aminteşte de Euharistie (Sfînta MulŃumire).  
           Aceste timpuri de rugăciune au fost păzite şi de cei dintîi creştini şi au avut mare înrîurire la alcătuirea 
rugăciunii obşteşti a celor şapte Laude, pe care le găsim gata încheiate pe la anii 358-362 în vremea Sfîntului 
Vasile cel Mare.  

În cea de-a treizeci şi şaptea din Marile Reguli, întocmite de acest sfînt, aflăm o laudă aşezată între 
Vecernie şi Miezonoptica, care nu e alta decît PavecerniŃa (Dupăcinarea.).  

Ceasul întîi apare însă abia prin anul 382, în vremea Sfîntului Ioan Casian (Sf. Ioan Casian, De 
Cenob. Inst., III, c. 3-4), pe care el îl numeşte altă Utrenie.  

De altfel, Ceasul acesta este legat de Utrenie, formînd împreună o singură Laudă. În acest chip se 
împlinesc cuvintele Proorocului David: „De şapte ori în zi Te-am lăudat pentru judecăŃile dreptăŃii Tale” (Ps. 
118).  

Mai tîrziu s-au adăugat slujba Mijloceasurilor între orele celor şapte Laude şi ObedniŃa (Tipica), 
înainte de ceasul al nouălea.  
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De unde s-a luat numărul de şapte Laude? 
 
             Numărul de şapte Laude, potrivindu-se stihului 164 din psalmul 118: „De şapte ori în zi Te-am 
lăudat”, a avut înrîurire covîrşitoare la închegarea slujbei celor şapte Laude. 
            Sfîntul Ioan Casian aproba pe cei «ce iau parte la aceste adunări de şapte ori pe zi, spre a cînta laudă 
Domnului» (Ibidem, III, c. 4), cu toate că lui i se pare că începutul celor şapte Laude ar fi aşezat de puŃin 
timp.   

Fireşte, el e de partea acelora, fiindcă numărul şapte avea în urma lui o lungă predanie.  
La evrei era socotit drept număr desăvîrşit: „S-ar aduce o mulŃime de locuri, zice Fericitul Augustin, 

în care Dumnezeiasca Scriptură socoteşte numărul şapte drept număr care îmbrăŃişează toate cunoaşterile” 
(Fer. Augustin, De Civitate Dei, XI, 31).  

Mai tîrziu, Sfîntul Simion al Tesalonicului (+1429) va spune despre cele şapte Laude: «Iar vremile şi 
rugăciunile şapte sînt cu numărul, după numărul darurilor Duhului Sfînt» (Sf. Simion al Tesalonicului, op. 
cit., cap. 398).  

 
Cum se săvîrşeşte azi slujba celor şapte Laude? 

  
            La această întrebare, Sfîntul Simion al Tesalonicului dă următoarea lămurire: „SfinŃii PărinŃi bine au 
socotit de au aşezat să se zică slujbele Bisericii dimpreună una după alta şi la o anumită vreme rînduită. 

Drept aceea, în trei vremi nepărăsite au orînduit să se facă toate slujbele” celor şapte Laude (Ibidem, 
cap. 327, p. 324; c. 328, p. 325): întîi au rînduit vremea cea de după miezul nopŃii, pînă dinspre ziuă; într-
această vreme se fac trei slujbe: Miezonoptica, Utrenia şi Ceasul întîi (Ceasul întîi e rînduiala deosebită, nu 
se număra între cele şapte Laude, dar se slujeşte odată cu Utrenia).  

După a treia oră din zi se cîntă slujba Ceasului al treilea, a Ceasului al şaselea şi ObedniŃa (ObedniŃa 
iar nu se numără printre cele şapte Laude, dar se citeşte odată cu Ceasul al şaselea şi, uneori, cu Ceasul al 
nouălea).  

Iar la sfîrşitul zilei se zice Ceasul al nouălea, Vecernia şi PavecerniŃa (Ibidem, cap. 327, p. 328 şi c. 
328, p. 325).  

Slujba celor şapte Laude se săvîrşeşte azi în mînăstiri întocmai cum spune Sfîntul Simion al 
Tesalonicului, adică:  

1.La miezul nopŃii se slujesc Miezonoptica şi Utrenia cu Ceasul întîi;  
2.DimineaŃa: Ceasul al treilea şi al şaselea şi ObedniŃa şi  
3.Seara: Ceasul al nouălea, Vecernia şi PavecerniŃa.  

În felul acesta slujba Laudelor se aseamănă celor nouă cete îngereşti, care de trei ori cîte trei, cu 
neîncetate glasuri, preamăresc pe Dumnezeu cel în Treime (Ibidem, cap. 328, p. 325). 

  
Care este înŃelesul şi cuprinsul celor şapte Laude? 

  
            Iată care este înŃelesul şi cuprinsul celor şapte Laude:   

1. Miezonoptica este cea mai veche dintre cele şapte Laude. Aşezarea ei este sigur întemeiată pe 
porunca Mîntuitorului: „VegheaŃi dar, că nu ştiŃi cînd va veni stăpînul casei: sau seara sau la miezul nopŃii, 
sau la cîntatul cocoşilor, sau dimineaŃa” (Marcu 13, 35). Sau, poate, este întemeiată încă mai mult pe pilda 
celor zece fecioare, ieşite întru întîmpinarea mirelui. La miezul nopŃii striga un glas: Iată mirele... „drept 
aceea privegheaŃi, că nu ştiŃi ziua, nici ceasul” (Matei 25, 6-13). Troparele: «Iată Mirele vine la miezul 
nopŃii...» şi «La ziua cea înfricoşată gîndind...», ce se cîntă la Miezonoptica, întăresc părerea cea din urmă, 
care este şi a Sfîntului Simion al Tesalonicului (Ibidem, cap. 299).  
          2. Utrenia slujindu-se dimineaŃa, este slujba prin care aducem mulŃumire Celui ce a adus lumina 
dreptei credinŃe şi a împrăştiat întunericul înşelăciunii (Ibidem, cap. 299).  
          3. Ceasul al treilea. În ceasul al treilea S-a pogorît Duhul Sfînt peste SfinŃii Apostoli.  
         4. Ceasul al şaselea este ora înjumătăŃirii zilei şi ne aduce aminte că la această oră a fost răstignit 
Mîntuitorul Hristos.  
         5. Ceasul al nouălea este ora rugăciunii de mulŃumire «Celui ce a murit cu trupul pentru noi în ceasul 
al nouălea şi, în mîinile Părintelui Său punînd sufletul Său, sufletele noastre le-a pus şi cu moartea Sa pe noi 
ne-a înviat» (Ibidem, cap. 299). 
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        6. Vecernia este slujba de seară. Seara Arhanghelul Gavriil descoperă lui Daniil tainele lui Dumnezeu 
(Dan. 9, 21); la jertfa de seară David îndreptează ca tămîia rugăciunea lui către Dumnezeu (Ps. 140, 2); seara 
se arată îngerul şi vesteşte proorocului Zaharia naşterea Sfîntului Ioan Botezatorul (Luca 1,13) şi, în sfîrşit, 
seara a aşezat Domnul nostru Iisus Hristos Sfînta Taină a împărtăşaniei.  
          7. PavecerniŃa (Dupăcinarea). După înŃelesul său, înseamnă rugăciunea cea „de după cină”. 
PavecerniŃa facîndu-se la începutul nopŃii, înseamnă rugăciunea de mulŃumită pentru odihnă de osteneli şi de 
aducerea aminte de moarte (Ibidem, cap. 300, p. 300).  
Cînd se pregateşte cineva să se împărtăşească cu Sfînta împărtăşanie, se cuvine să citească seara, în ajun, 
PavecerniŃa mică, ori, mai bine, să adauge pe lîngă Canonul Precistei şi Canonul Sfintei împărtăşanii.  
Miezonoptica, Ceasurile şi PavecerniŃa pot fi citite acasă de orice creştin evlavios.  

 
 

Alte explicaŃii  

CELE 7 LAUDE BISERICEŞTI 

şi 

simbolistica lor 

Cele 7 laude bisericeşti ale cultului creştin ortodox sînt: Vecernia, PavecerniŃa, Miezonoptica, 
Utrenia, Ceasul I, III, VI, IX. Utrenia şi ceasul I se socotesc de fapt ca fiind o singură laudă, astfel 
ajungîndu-se la numărul de 7 laude. Trebuie menŃionat faptul că Sfînta Liturghie nu face parte din cele 7 
laude deoarece ea este însuşi izvorul lor. Numărul 7 al laudelor ne aduce aminte de zilele creaŃiei, de cele 7 
zile ale săptămînii (liturghia este slujba eshatologică este slujba zilei a 8-a, celei care nu are sfîrşit în 
împărăŃia lui Dumnezeu), de cele 7 daruri ale Duhului Sfînt.  

 
Vecernia se aduce ca o mulŃumire la sfîrşitul zilei, pentru că am ajuns cu bine la apusul soarelui şi că 

am adăugat încă o zi la vîrsta noastră. Ea ne mai aduce aminte şi de răstignirea Domnului care a avut loc 
spre seară. 

 
PavecerniŃa este slujba prin care cerem de la Dumnezeu ajutor şi pază pentru trecerea în pace a nopŃii 

care începe, rugîndu-l să ne dea odihnă netulburată şi să ocrotească somnul nostru de primejdii, de năluciri şi 
de ispitele păcatelor, care ne pîndesc mai ales noaptea, din întuneric. Ea ne duce cu gîndul la moarte care 
este închipuită prin întunericul nopŃii şi pentru care ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute a o întîmpina 
pregătiŃi şi fără teamă. Ne mai aduce aminte de coborîrea la iad a lui Hristos spre a-i elibera pe cei legaŃi. 

 
Miezonoptica sau rugăciunea de la miezul nopŃii este expresia nevoinŃei monahale şi pustniceşti a 

privegherii şi totodată simbol şi imitaŃie a laudei necurmate pe care îngerii o aduc pururea lui Dumnezeu în 
ceruri. Ea ne aduce aminte de prinderea lui Iisus în grădina Ghetsimani şi de Învierea Sa din morŃi. 

 
Utrenia exprimă primele gînduri ale sufletului credincios, îndreptate către Dumnezeu, după scularea 

din somnul nopŃii cuprinzînd mulŃumirea pentru trecerea în pace a nopŃii şi rugăciunea pentru trăirea cu folos 
şi cuviinŃă a zilei care începe. Ea ne aduce aminte de patimile îndurate de Domnul, de la miezul nopŃii pînă 
la ziuă. 

 
Ceasurile de rugăciune (I, III, VI, IX) cuprind rugăciunea adusă lui Dumnezeu în momentele cele 

mai de seamă ale zilei, simbolizînd lauda necurmată pe care Puterile cereşti o aduc lui Dumnezeu tot timpul.  
 
 


