
Mântuitorul Iisus Hristos a mustrat 
poporul pentru necredinţă. Prin 
aceasta voia să arate că nu este 

suficient ca ucenicii Săi să aibă poruncă de 
la El de a vindeca pe cei bolnavi, ci este 
necesară şi credinţa poporului, a celor care 
se află în jurul bolnavului. 

Hristos Domnul vrea să ne arate prin 
aceasta că cei ce vindecă în numele Lui 
trebuie să fie ajutaţi cu credinţă puternică, 
cu rugăciune fierbinte şi cu post ţinut de cei 
care doresc vindecarea bolnavului. Vin-
decarea se dă ca o lucrare a lui Dumnezeu 
pentru oameni când aceştia sunt credincioşi 
şi rugători. Prin aceasta se vede că 
Mântuitorul Iisus Hristos nu face vindecări 
magice. Vindecările pe care le săvârşeşte El 
antrenează credinţa, iubirea, rugăciunea, 
adică lucrarea conştientă şi persistentă a 
celor care cer tămăduirea pentru ei sau 
pentru alţii. Deci, când constată că ucenicii 
nu au putut vindeca pe copilul epileptic, 
Hristos Domnul îşi dă seama că obstacolul 
cel mare în calea vindecării este, în primul 
rând, necredinţa mulţimilor, care aşteptau 
adesea minuni spectaculoase, fără im-
plicare, fără rugăciune smerită şi stăruitoare, 
rămânând doar spectatori ai minunilor lui 
Hristos.

Aceasta este cea dintâi învăţătură a 
Evangheliei de astăzi, şi anume că, foarte 
adesea, când nu se săvârşesc vindecări 
imediat, este pentru că a slăbit credinţa 
comunităţii umane în care există suferinţă.

A doua învăţătură pe care noi o primim 
din Evanghelia acestei duminici este ur-
mătoarea: chiar dacă există credinţă, ea 
trebuie cultivată, sporită, întărită, apro-
fundată, ca să înţelegem că ea nu este o 
simplă convingere intelectuală, ci este 
legătura noastră vie cu Dumnezeu Cel 
nevăzut, atotputernic şi atotmilostiv.

Mântuitorul spune: „de veţi avea credinţă 
cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui 
acestuia mută-te de aici dincolo şi se va 
muta”. Ce vrea să arate El prin aceasta? 
Vrea să arate că cel care are credinţă 

puternică, unită cu rugăciunea şi cu postul, 
se umple de puterea lui Dumnezeu, iar 
puterea lui Dumnezeu din omul credincios, 
rugător şi postitor mută munţii, pentru că 
Acelaşi Dumnezeu, Care a făcut cerul şi 
pământul, a făcut şi munţii. 

Muntele este simbolul stabilităţii, sta-
torniciei, dar şi al masivităţii neclintite, iar, 
când Mântuitorul spune că dacă avem 
credinţă puternică putem muta munţii, 
aceasta înseamnă că prin credinţă puternică 
putem schimba situaţii care par imposibil 
de schimbat, putem schimba situaţii care 
sunt copleşitoare prin masivitatea răului 
din ele, pentru că Dumnezeu este Cel ce ne 
ajută ca să le schimbăm, nu prin propriile 
noastre forţe limitate sau insuficiente. 
(Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române).

Prin credinţă putem muta „munţi de 
probleme”, adică situaţii dificile. Chiar se 
spune, uneori, în popor că „am în faţă un 
munte de probleme”. Acest munte al 

Vindecarea lunaticului
Despre puterea credinţei, a postului şi a rugăciunii

problemelor vieţii, ca boli, suferinţe, răutăţi 
omeneşti şi ispite demonice, invidie, ură, 
toate aceste probleme mari, imense, care 
par a fi de neclintit, pot fi rezolvate numai 
cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu 
este chemat în ajutor, dacă El devine Viaţa 
vieţii noastre, tăria noastră în vreme de 
încercare.

Evanghelia acestei duminici ne învaţă 
că, atunci când credinţa noastră se întăreşte, 
se intensifică şi se cultivă prin post şi 
rugăciune, noi simţim sau vedem duhov-
niceşte cum Dumnezeu lucrează cele bune 
prin oamenii uniţi cu El. 

În măsura în care ne unim cu Dumnezeu 
prin rugăciunea credinţei fierbinţi şi prin 
postirea îndelungată, noi putem alunga răul 
din fiinţa noastră şi din jurul nostru, putem 
vindeca, putem ridica omul din moartea 
păcatului, putem ridica fiinţa umană din 
umilire şi desfigurare, din suferinţă şi din 
stricăciune. ❖

Părintele Diacon Cristian Filiuţă
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Duminica a 10-a După Rusalii
(Vindecarea lunaticului)
sf. cuv. moise etiopianul;  

DReptul iezechia

În Evanghelia acestei duminici aflăm multe învăţături folositoare pentru suflet,  
dar şi pentru viaţa Bisericii noastre, învăţături care au inspirat rugăciunile Bisericii 

pentru cei ce suferă din pricina bolilor trupeşti şi sufleteşti, dar, mai ales, din pricina 
duhurilor necurate. Biserica a alcătuit rugăciuni speciale de alungare a demonilor  
care pun stăpânire uneori pe oameni şi, din invidie sau răutate, ajung să domine 

gândirea şi lucrarea acestora, umilind fiinţa umană creată după chipul lui Dumnezeu.



29 august – Jertfa 
Înaintemergătorului Domnului

La 29 august, prăznuim  
Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul,  

zi de reculegere, de post şi rugăciune 
pentru Biserică şi credincioşi,  

sărbătoare care încheie  
anul bisericesc, ce se redeschide  

la 1 septembrie.

B iserica serbează pe Sf. Ioan 
Botezătorul şi Înaintemer-
gătorul Domnului de mai 

multe ori pe an şi aceasta pentru că 
este cel mai mare profet al Vechiului 
Testament, puntea de legătură între 
Vechiul şi Noul Testament, cel care ca 
ultimul profet al Legii Vechi s-a 
învrednicit să trăiască timpurile 
mesianice, adică cele ale venirii în 
lume a Mântuitorului Hristos, Mesia 
cel promis şi să-L arate lumii pe 
Hristos la Iordan ca „Miel al lui 
Dumnezeu care ridică păcatul lumii”.

Sf. Ioan a fost prorocul cu chip de 
„Înger în trup”, singurul dintre sfinţii 
bineplăcuţi al lui Dumnezeu zugrăvit 
cu aripi de înger în iconografia 
bisericească, ales şi trimis de Dum-
nezeu, cu o misiune specială şi unică: aceea 
de a propăvădui pocăinţa spre iertarea 
păcatelor, de a boteza simbolic în apa 
Iordanului pe aceia care, după ce-i ascultau 
predica, se hotărau să-şi schimbe viaţa, de 
a-L face cunoscut pe Hristos, care şi El s-a 
lăsat botezat de Sf. Ioan, şi de a arăta pe 
Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu cel întrupat 
pentru noi, ca fiind Unul din Sf. Treime şi 
Veşnic. Aceasta, întrucât la Iordan, în timp 
ce Hristos era botezat de către Ioan, Duhul 
cel Sfânt s-a coborât în chip de porumbel, 
iar glasul Tatălui din cer a fost auzit zicând: 
„Acesta este Fiul Meu cel iubit în care am 
binevoit”.

La Iordan Sf. Ioan trăieşte cutremurător 
întâlnirea cu Hristos precum şi descoperi-
rea Sf. Treimi. A înţeles totodată şi împlini-
rea şi confirmarea misiunii şi lucrării Sale 
„eu de acum trebuie să mă micşorez, iar 
Acesta, (Hristos), să crescă... Eu nu sunt 
vrednic să-i dezleg nici cureaua de la 
încălţăminte... Eu am botezat cu apă, dar 
Acesta vă va boteza cu Foc şi cu Duh Sfânt”. 
Aici la Iordan, robul înţelege că misiunea sa 
se încheie, iar Hristos Stăpânul, cu aceleaşi 
cuvinte „pocăiţi-vă că s-a apropiat împără-
ţia lui Dumnezeu”, îşi începe lucrarea de 
propăvăduire a Evangheliei.

Mulţimile veneau la Sf. Ioan în pustiul 
Iordanului şi-l ascultau. Predica lui era 
aspră şi cutremurătoare, aşa cum îi era şi 
viaţa, aspră şi smerită, căci mânca lăcuste 
şi miere sălbatică, purta o haină din păr de 
cămilă, încins cu o curea, chema la morali-

tate, la dreptate socială, biciuia fărădelegile 
şi inegalităţile sociale, abaterile de la 
dreapta credinţă şi împietrirea inimilor, 
chemând pe oameni să facă roade vrednice 
de pocăinţă, căci „securea stă la rădăcina 
pomului, iar pomul care nu aduce roade se 
va tăia şi se va arunca în foc”.

Sf Ioan era „Glasul celui care strigă în 
pustie”, după prorocia de la Isaia, cap.42 şi 
Îngerul cel vestit de prorocul Maleahi, cap.3 
unde zice :„Iată Eu trimit pe Îngerul Meu 
înaintea Feţei Mele, care va găti calea Ta 
înaintea Ta”. Sf. Ioan Botezătorul mergea şi 
propovăduia cu duhul şi cu puterea pro-
rocului Ilie, aşa cum a fost binevestit lui 
Zaharia, tatăl său, de înger (Lc.cap 1), 
„gătind Calea Domnului şi drepte făcând 
cărările Lui”.

La sărbătoarea de azi ne amintim mai 
ales, cu durere, sfârşitul vieţii pământeşti a 
Sf. Ioan, viaţă curmată cu ură şi cruzime de 
regele Irod Tetrarhul, la sfatul odios, mârşav 
şi diavolesc al nelegitimei sale soţii Irodiada. 
Sf. Ioan îl mustra pe Irod pentru fapta sa 
imorală, aceea de a avea de soţie pe cumnata 
sa, nevasta fratelui său Filip, aceasta având 
şi o fiică, pe Salomeea.

Amândouă căutau prilej să-l omoare pe 
Sf. Ioan, întrucât prorocul biciuia pe faţă 
nelegiuirea lor. Regele Irod chiar l-a în-
temniţat pe Sf. Ioan, dar se temea de popor 
ca să-i facă vreun rău. Prorocul şi din 
temniţă îl mustra pentru nelegiuirea în care 
trăia. Prilejul pândit de Irodiada s-a ivit 
când regele şi-a serbat ziua de naştere, iar 

Salomeea a dansat, încântându-i pe 
meseni. Irod, ameţit de băutură, a 
făgăduit cu jurământ că-i va da 
acestei „uceniţe a vicleanului diavol”, 
cum o numeşte o cântare bisericească, 
orice-i va cere, chiar şi jumătate din 
împărăţia sa. Îndată fata s-a adresat 
mamei sale Irodiada, care a sfătuit-o 
să-i ceară să i se aducă pe tipsie capul 
Sf. Ioan Botezătorul. Astfel Irodiada 
şi-a îndeplinit planul său de a lua 
viaţa Sf. Ioan. Irod s-a întristat pe 
moment, neaşteptându-se la o ase-
menea cerere din partea fetei, care 
nu a cerut bani sau avere, ci „sânge 
de proroc”, dar pentru jurământul 
făcut în faţa mesenilor, a dat poruncă 
ca de îndată temnicerul să-i taie 
capul Sf. Ioan şi să-l aducă pe tipsie, 
dându-l fetei, iar aceasta, mamei ei. 
Aşa şi-a încheiat viaţa pământească 
Sf. Ioan Botezătorul, pentru mărturia 
lui cea dreaptă. Trupul lui a fost luat 
de ucenicii săi şi îngropat, iar capul, 
la porunca Irodiadei, se pare că a 
fost îngropat într-un loc ascuns, de 
teamă ca nu cumva Ioan să învieze şi 
s-o mustre pentru fapta ei nele-

giuită.
În tradiţia Bisericii se spune, după textul 

de la Lc.8, 3, că o femeie devotată şi cre-
dincioasă Mântuitorului Hristos şi Sf. 
Apostoli, pe nume Ioana, soţia lui Huza, 
dregător a lui Irod, ştia unde era îngropat 
capul Sf. Ioan Botezătorul. Împreună cu 
ucenicii Mântuitorului l-ar fi aşezat într-o 
amforă şi l-au îngropat în Grădina Ghetsi-
mani, de unde apoi nişte negustori l-au găsit 
şi l-au dus la Edesa în Siria. De acolo, după 
alte peregrinări, cinstitul cap a ajuns la 
Constantinopol, de unde cruciaţii l-au dus 
în Apus, în catedrala din Amiens (Franţa) 
unde se păstrează şi azi.

Cea mai mare parte din mâna Sf. Ioan 
Botezătorul, cea care L-a botezat pe Mân-
tuitorul Hristos, se păstreză la Topkapî în 
Constantinopol, iar altă parte din mâna sa 
la Mănăstirea Dionisiu de la Sf. Munte 
Athos şi la Mănăstirea Cetinje din 
Muntenegru.

Ziua de prăznuire a Tăierii cinstitului 
cap al Sf. Ioan să fie pentru noi toţi un 
îndemn de păstrare a dreptei credinţe, de 
lucrare a faptei bune şi milostive, de che-
mare la pocăinţă sinceră, post şi reculegere 
duhovnicească, spre slava lui Dumnezeu şi 
spre cinstirea celui mai mare proroc, 
Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, 
trimisul lui Dumnezeu să cheme pe oameni 
la pocăinţă şi să mărturisească dumnezeirea 
lui Iisus Hristos. ❖

Părintele Eugen Moraru



Icoana cu Sfântul Nicolae Streidas  
este o icoană foarte rară, atât prin metoda 

în care aceasta a fost lucrată, anume prin 
mozaic aşezat pe lemn,  

cât şi prin vechimea acesteia.  
Icoana datează din secolele XIII-XIV,  

fiind numită „Streidas”, datorită stridiilor 
ce s-au aşezat în crăpătura cea mare  

de pe mijlocul icoanei,  
când aceasta s-a aflat în mare. 

O copie a acestei icoane se află şi în 
biserica noastră, lângă racla cu 
moaştele Sf. Nicolae. Această 

copie a fost adusă dintr-un pelerinaj în 
Muntele Athos, făcut în anul 2015 de către 
un grup de enoriaşi, împreună cu preoţii 
noştri, părinţii Dinu Pompiliu, Adrian 
Chiriţă şi Constantin Tomescu.

Vechea biserică a Mănăstirii Stavroni-
chita din Athos avea drept hram pe Sfântul 
Ioan Botezătorul, ale cărui minunate icoane 
se mai păstrează şi astăzi. Dar când patri-
arhul Ieremia a refăcut mănăstirea, în jurul 
anilor 1589-1553, nişte călugări ce ieşiseră 
la pescuit au prins în mreajă şi icoana 
Sfântului Nicolae Streidas. Drept urmare, 

ctitorul a aşezat noua mănăstire sub 
ocrotirea Sfântului Mare Ierarh Nicolae. 

Vreme de sute de ani icoana a stat pe 
fundul marii, lângă mănăstire. Se crede că 
icoana a fost aruncată în mare în anul 1306, 
după un raid al catalanilor. În mare, icoana 

icoana Sfântului nicolae „Scoică” 
De la mănăStirea Stavronikita

a stat până în anul 1589, când ea a fost găsită 
de pescarii patriarhului Ieremia, adică 
vreme de 283 de ani. 

În crăpătura de pe icoană, lungă de opt 
centimetri, în dreptul frunţii sfântului, se 
instalaseră nişte stridii. Când călugării au 
încercat să le scoată, fruntea sfântului a 
sângerat, lucru ce se vede încă şi astăzi pe 
sfânta icoană. Învelişul de scoică a fost 
păstrat că amintire: o jumătate se află în 
mănăstire, iar cealaltă jumătate a fost 
dăruită Patriarhului Iov al Rusiei.

De atunci, icoana este aşezată, cu mare 
cinste, în naosul bisericii centrale, închinate 
sfântului. Icoana cea minunată a Sfântului 
Ierarh Nicolae Streidas se află în partea 
dreaptă, lângă iconostas. O dată pe an, 
icoana este scoasă în procesiune, în jurul 
mănăstirii, precedată de un mare sobor de 
preoţi şi călugări. 

Icoana este foarte veche, metoda de 
realizare a acesteia, mozaic pe lemn, 
nemaifiind folosită de sute de ani. Astfel de 
icoane sunt zugrăvite, de obicei, pe pereţii 
de piatră ai bisericilor, precum se vede încă 
şi astăzi în bisericile Dafni, Sfânta Sofia, 
Sfântul Dimitrie din Tesalonic şi în 
Angeloktisti din Kiti. ❖

Programul bisericii Şerban VoDă În PerioaDa 28 august - 4 sePtembrie 2016
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 28 august 0800-1200 Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului) – Utrenia, Sf. Liturghie 
 1700-1900 Slujbă de priveghere
Luni 29 august  0800-1200 Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Post) – Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 31 august 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Joi 1 septembrie  0730-0930 Sfânta Liturghie, Te deum – Începutul anului bisericesc
Vineri 2 septembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 3 septembrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor 
 1700-1800 Vecernie
Duminică 4 septembrie 0800-1200 Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

binecuvântările unui an nou bisericesc 

La 1 septembrie începe noul an 
bisericesc. Tradiţia de a începe noul 
an în prima zi de toamnă era comună 

mai multor popoare biblice, căci recoltele 
anuale erau în hambare, iar oamenii se 
pregăteau pentru un nou an agricol. Dar 
Biserica ne arată că anul nou bisericesc are 
şi o profundă semnificaţie teologică. 

După tradiţia iudaică, mai multe eve-
nimente sunt legate de această zi: Arca lui 
Noe s-a oprit în muntele Ararat după 
încetarea potopului; Moise s-a coborât din 
Muntele Sinai cu Tablele Legii; în această 
zi s-a construit cortul mărturiei, în care a 
fost pus Chivotul Legii; a fost sfinţit templul 
lui Solomon şi tot în această zi arhiereul 
intra o dată pe an în sfânta sfintelor pentru 
a tămâia altarul. La începutul lunii sep-
tembrie, evreii aveau sărbătoarea corturilor, 
în amintirea celor 40 de ani pe care i-au 
petrecut în pustie înainte de a intra în 
pământul făgăduinţei.

Începutul anului nou bisericesc la 1 
septembrie s-a stabilit pentru toată 
creştinătatea la Sinodul I Ecumenic de la 
Niceea. Românii numesc noul an bisericesc 
indictul sau indictionul, care înseamnă 
„arătare” şi „poruncă”. Acesta aminteşte de 
intrarea Domnului în sinagogă, când a citit 
cuvintele prorocului Isaia, ce vesteau tri-
miterea Unsului lui Dumnezeu către popor 
pentru a-i uşura suferinţa. Indictionul era 

de fapt o sărbătoare a Imperiului Roman. 
Atunci împăratul se arăta poporului, 
prezenta situaţia imperiului şi comunica 
diferite informaţii privitoare la viaţa 
publică. Tot la această dată se plăteau 
impozitele şi soldele soldaţilor pe anul ce 
trecuse. 

Evanghelia zilei (Luca 4, 16-22) redă 
începutul activităţii publice a lui Hristos. În 
această zi a intrat Domnul Iisus în sinagoga 
iudeilor şi a citit din cartea lui Isaia: „Duhul 
Domnului este peste Mine, pentru care M-a 
uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să 
vindec pe cei zdrobiţi cu inima, să 
propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor 
orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsaţi şi 
să vestesc anul plăcut Domnului” (Luca 4, 
18-19). Domnul Hristos le spune celor ce-L 
ascultau că profeţia s-a împlinit în El. 

Potrivit tradiţiei, Iisus a venit la Nazaret 
pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu la 
începutul toamnei. Biserica s-a asociat 
acestei tradiţii şi a pus începutul ciclului 
liturgic sau al slăvirii lui Dumnezeu în 
Biserică prin sfintele slujbe pe durata unui 
an în aceeaşi zi care aminteşte de începutul 
propovăduirii Domnului Iisus Hristos.

În Biserica Ortodoxă Română este 
prăznuit pe 1 septembrie şi Sfântul Cuvios 
Dionisie Exiguul (cel Smerit), care a trăit 
între 470-545. Originar din Dobrogea, acest 
părinte străromân a stabilit periodizarea 
istoriei în era antecreştină şi cea creştină. 
De la el, anii istoriei umane sunt împărţiţi 
în cei „înainte de Hristos” şi cei de „după 
Hristos”. A adus o contribuţie importantă şi 
la stabilirea datei prăznuirii Sfintelor Paşti 
şi a mai multor sărbători creştine. ❖



contribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban VoDă Pentru anul 2016 a Fost stabilită la 100 lei

Sf. ierarh varlaam, mitropolitul molDovei
stâlp al ortodoxiei şi strălucit cărturar

Ales de Dumnezeu să păstorească sufletele 
credincioşilor din Moldova şi să revigoreze 

viaţa spirituală şi culturală de pe aceste 
meleaguri, mitropolitul Varlaam  

a rămas în istorie ca cel care a adus cartea 
românească tipărită în eparhia sa.

Pe numele său de mirean Vasile 
Moţoc, cel mai probabil s-a născut 
pe la 1580 într-o familie de răzeşi din 

satul Borceşti, de lângă Târgu Neamţ. De 
tânăr îşi îndreaptă paşii spre Schitul lui 
Zosin sau Zosima, aşezământ monahal 
ridicat de câţiva călugări, conduşi de stareţul 
Zosima şi sprijiniţi de domnitorul Alexandru 
Lăpuşneanul (1552-1561 şi 1564-1568). În 
acest loc, în 1602, marele vornic Nestor 
Ureche şi soţia sa Mitrofana, părinţii 
cronicarului Grigorie Ureche, ridică Mănăs-
tirea Secu. Monahul Varlaam este remarcat 
prin erudiţia sa, căpătată cu multă trudă la 
Schitul lui Zosin sub îndrumarea călugăru-
lui Dositei. Ales egumen al mănăstirii, 
Varlaam dă dovadă de multă înţelepciune în 
conducerea obştii mănăstirii, având solide 
cunoştinţe teologice şi literare.

Pe când era stareţ la Secu, Varlaam 
traduce în româneşte primele lucrări: 
Evangheliar, Psaltirea şi Scara (Leastviţa). 
Remarcat pentru activitatea sa, primeşte 
rangul de arhimandrit, iar domnitorul 
Miron Barnovschi (1626-1629 şi 1633) îl 
face duhovnicul său. Se pare că a fost pentru 
o perioadă scurtă şi stareţ al Mănăstirii 
Dragomirna, ctitoria lui Anastasie Crimca.

Ales mitropolit al Moldovei
După moartea mitropolitului Anastasie 

Crimca, în 1632, stareţul Varlaam este ales 
mitropolit, deşi episcopii de Roman, 
Rădăuţi şi Huşi aveau întâietate. Primii ani 
de păstorire au fost foarte grei, dar, o dată 
cu venirea la domnie a lui Vasile Lupu 
(1634-1653), mitropolitul îşi găseşte în 
acesta sprijinul necesar realizărilor unice 
din istoria Moldovei şi a Bisericii. Astfel, la 
6 mai 1639, este sfinţită Biserica „Sf. Trei 
Ierarhi”, o capodoperă a artei româneşti, iar 
în 1641 sunt aduse aici, cu mari danii, 
moaştele Cuvioasei Parascheva. În 1640 
mitropolitul înfiinţează la Iaşi o Academie 
care îi va purta numele şi care va fi 
organizată după modelul celei de la Kiev a 
mitropolitului Petru Movilă.

Înfiinţează prima tipografie  
din Moldova

Deşi în marile mănăstiri ale Moldovei 
existau de mulţi ani importante centre de 
copiere a manuscriselor, totuşi nu era încă 
nici o tipografie, ca în Transilvania, unde la 
1508, Macarie tipărea „Liturghierul”. Do-
rinţa de a înfiinţa tipografia şi-a exprimat-o 

chiar din 1637, când cere ajutorul ţarului 
Rusiei. Abia în 1640, mitropolitul Petru 
Movilă al Kievului îi trimite primele matriţe 
şi meşteri tipografi, conduşi de ieromonahul 
Sofronie Pociaţki. La 20 decembrie 1642 
iese de sub tiparul din chiliile Mănăstirii 
„Sf. Trei Ierarhi” din Iaşi, Scrisoarea de 
mulţumire a delegaţilor greci la Sinodul de 
la Iaşi, din 1642. În acelaşi an apare un 
Catehism slavon, o copie păstrându-se şi 
astăzi la Sankt Petersburg. Sunt tipărite mai 
apoi: Cazania, Cele şapte Taine, Răspunsul 
la Catehismul calvinesc, Pravila lui Vasile 
Lupu şi Paraclisul Născătoarei de 
Dumnezeu.

Se întăresc legăturile  
cu alte Biserici

Legăturile Mitropoliei Moldovei cu alte 
Biserici au fost întărite în timpul mi-
tropolitului Varlaam. În 1639, fapt unic în 
istoria Bisericii Române, Varlaam era unul 
dintre cei trei candidaţi pentru alegerea 
patriarhului ecumenic. În martie 1645, 
mitropolitul hirotoneşte arhiereu pe ierom. 
Paisie, egumenul Mănăstirii Galata, care va 
deveni mai târziu patriarh al Ierusalimului. 
Dintre ucenicii săi de la Mănăstirea Secu, 
Varlaam a ales egumeni şi chiar episcopi, 
cum ar fi Ghedeon, episcop la Huşi, apoi 
mitropolit. 

Prietenia cu Mitropolitul  
Petru Movilă

De remarcat prietenia dintre mitropoliţii 
Varlaam şi Petru Movilă, de pe vremea 
când stareţul Varlaam de la Secu, om de 
încredere al domnitorului Miron Bar-
novschi, este trimis la Kiev ca să procure 
icoane pentru ctitoriile din timpul 
mitropolitului Anastasie Crimca. Atunci 
Varlaam îl cunoaşte pe stareţul Petru 
Movilă de la Lavra Pecerska, moldovean 
provenit din familia domnitorilor Movilă, 
iar între cei doi se leagă o strânsă prietenie. 
Cu această ocazie, Varlaam îi dăruieşte 

manuscrisul unui Octoih slavon de la 
Neamţ, cerut de Petru Movilă pentru a 
tipări o ediţie îndreptată a lucrării. Ajunşi 
mitropoliţi, cei doi continuă colaborarea, 
Petru Movilă trimiţând la Iaşi profesori, 
tipografi, material tipografic şi matriţe 
pentru tipografia lui Varlaam.

Cazania – un dar  
pentru limba românească

Ideea de a tipări o carte de învăţătură 
pentru popor a avut ca scop contracararea 
propagandei protestante. Cazania sau „Cartea 
românească de învăţătură la duminicile de 
peste an, la praznicele împărăteşti şi la sfinţii 
mari”, a apărut în 1643, ca o capodoperă a 
limbii române, iar domnitorul Vasile Lupu 
arăta că se „face acest dar limbii româneşti 
fiind carte de învăţătură pre limba ro-
mânească“. Cazania are două părţi: prima cu 
54 de „învăţături” la perioada Triodului, a 
Penticostarului şi la 32 de duminici de după 
Rusalii, iar a doua conţine 21 de „cazanii” la 
praznicele împărăteşti şi sfinţi mai mari. 
Cartea a fost răspândită şi în Transilvania şi 
a cunoscut mai multe retipăriri.

Mărturisirea de credinţă
În 1642 a avut loc la Iaşi un sinod în care 

s-a analizat şi aprobat, cu unele modificări, 
„Mărturisirea de credinţă” a lui Petru Mo-
vilă, lucrarea verificată deja de un sinod 
local de la Kiev din 1640, dar care avea două 
puncte asupra cărora sinodalii nu au căzut 
de acord: existenţa purgatoriului şi momen-
tul prefacerii darurilor. Corectând punctele 
contestate, sinodul de la Iaşi trimite la 
Constantinopol textul lui Petru Movilă, iar 
sinodul patriarhal din 1644 hotărăşte ca 
acesta să devină „Mărturisirea Ortodoxă a 
Bisericii soborniceşti şi apostoleşti a Răsă-
ritului”. Aceasta este a treia mărturisire de 
credinţă a Bisericii Ortodoxe, după Simbolul 
de Credinţă şi Dogmatica Sf. Ioan Damas-
chinul. A fost publicată pentru prima dată în 
latină la Amsterdam în 1643, iar în limba 
română la Buzău în 1691.

Canonizarea  
Mitropolitului Varlaam

În 1653, atât mitropolitul Varlaam, cât şi 
domnitorul Vasile Lupu se retrag din 
scaunele lor, primul la Hotin, al doilea la 
Secu. La 18 august 1657, mitropolitul 
Varlaam pleacă din această lume, lăsându-şi 
toată agoniseala Mănăstirii Secu. Pentru 
viaţa sa curată şi împlinirile sale ca 
mitropolit al Moldovei, Sinodul Bisericii 
Ortodoxe Române din 12 februarie 2007 
hotărăşte canonizarea sa. Proclamarea so-
lemnă a canonizării sale a avut loc pe 29 
august 2007, la Mănăstirea Secu, unde, de 
350 de ani mitropolitul Varlaam îşi dormea 
somnul de veci. ❖


