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Mesajul aniversar al Sanctit\]ii Sale 
BARTOLOMEU I, Patriarhul Ecumenic al 

Constantinopolului

Înalt Prea Sfin]ite Daniel, Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, frate iubit al
Smereniei noastre `ntru Domnul: Har [i pace de la Dumnezeu!

Cu mare bucurie am primit invita]ia Înalt Prea Sfin]iei Voastre [i vestea c\
s\rb\toarea din acest an a Sfintei Cuvioase Parascheva va fi `nso]it\ de impor-
tante evenimente duhovnice[ti [i culturale. Aceste evenimente vor include cea
de-a 360-a aniversare a Sinodului Ortodox de la Ia[i (1642), proclamarea so-
lemn\ de c\tre Biserica Ortodox\ Rom=n\ a canoniz\rii Sf=ntului Petru Movil\,
Mitropolitul Kievului (†1646) [i venerarea moa[telor Sf=ntului Ioan Casian
(†435), c\lug\r din Dobrogea, care a fost hirotonit diacon de c\tre Sf=ntul Ioan
Gur\ de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului.

Din partea Smereniei noastre [i a Sfintei [i Marii Biserici a Constanti-
nopolului, cu aceast\ fericit\ ocazie, dorim s\ v\ adres\m din inim\ felicit\rile
noastre pentru aceste evenimente spirituale ale Mitropoliei Moldovei [i Bu-
covinei. Vom avea o bucurie deosebit\ de a participa duhovnice[te la aceste
s\rb\tori [i avem pl\cerea de a transmite Înalt Prea Sfin]iei Voastre binecuv=n-
t\rile noastre patriarhale, ur\rile [i salut\rile noastre p\rinte[ti prin Înalt Prea
Sfin]itul Mitropolit Gennadios de Sassima, care va reprezenta Patriarhia Ecu-
menic\ la aceste manifest\ri solemne.

Sf=ntul Petru Movil\, Mitropolitul Kievului, originar din Moldova, a fost o
mare personalitate duhovniceasc\ a secolului al XVII-lea. Dup\ ce [i-a f\cut
studiile la mai multe institu]ii teologice din Europa, a devenit c\lug\r [i apoi
stare] al Lavrei stavropighiale din Kiev, aflat\ sub omoforul Patriarhului
Ecumenic. Activit\]ile [i lucrarea lui pastoral\ au fost eviden]iate prin faptul c\ a
dezvoltat marea Lavr\, un important centru teologic care a luptat `mpotriva
Uniatismului Latin [i a falsei Uniri de la Brest din 1595. Acest centru a mai
lucrat [i pentru reorganizarea clerului ortodox [i pentru instruirea acestuia `n
Europa de Sud-Vest. În 1633, cu aprobarea Patriarhului Ecumenic Lukaris, Petru
Movil\ a fost ales [i hirotonit Mitropolit al Kievului.

Ca parte a lucr\rii teologice a Mitropolitului Petru Movil\, o mare importan]\
au avut-o [i lucr\rile sale publicate privind chestiuni liturgice [i catehetice. Dar
cea mai mare oper\ teologic\ a sa a fost M\rturisirea Ortodox\, care a fost scris\
pentru a ap\ra pe ru[ii ortodoc[i de prozelitismul misionarilor protestan]i [i
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romano-catolici. Astfel, Mitropolitul Petru Movil\, pentru a-[i ap\ra turma lui
cre[tin\, a editat M\rturisirea Ortodox\ cu inten]ia de a protesta, `n primul r=nd,
`mpotriva tendin]ei calviniste a lui Lukaris [i, apoi, `mpotriva romano-catolicilor,
men]in=nd `n acela[i timp un caracter pozitiv [i catehetic. În ce prive[te
con]inutul ei, cartea este `mp\r]it\ `n trei p\r]i. Prima parte are forma unui Crez
format din 126 de `ntreb\ri [i r\spunsuri care se refer\ `n principal la Dumnezeu,
lume, fiin]a uman\, Biseric\ [i Sfintele Taine. A doua parte este alc\tuit\ din 63
de `ntreb\ri [i r\spunsuri privind rug\ciunea inimii, iubirea [i Fericirile. A treia
parte este alc\tuit\, de asemenea, din `ntreb\ri [i r\spunsuri, `n num\r de 72, care
vorbesc despre virtu]ile [i `ndatoririle cre[tinilor.

Petru Movil\ a prezentat prima dat\ M\rturisirea Ortodox\ `n biserica Sf=nta
Sofia din Kiev `n timpul `ntrunirii Sinodului local, `n 8 septembrie 1640, dup\
care a trimis-o Patriarhiei Ecumenice pentru corecturi [i aprobare. Sf=ntul Sinod
al Patriarhiei Ecumenice l-a delegat pe Meletie Sirigul, unul dintre cei mai de
seam\ teologi ai secolului al XVII-lea, s\ studieze [i s\ finalizeze acest text. La
Sinodul local din Ia[i (1642), textul, tradus `n greac\ de Meletie Sirigul, a fost
prezentat [i discutat `n detaliu. Apoi, traducerea greac\, `mpreun\ cu textul original
latin, au fost prezentate Sf=ntului Sinod al Patriarhiei Ecumenice pentru aprobarea
final\. Astfel, Patriarhul Ecumenic Partenie I `mpreun\ cu Patriarhii Ioanichie al
Alexandriei, Macarie al Antiohiei [i Paisie al Ierusalimului au aprobat oficial textul
printr-un Act Sinodal `n 11 Martie 1643, cu titlul: M\rturisirea de credin]\ or-
todox\ a Bisericii sobornice[ti [i apostolice a lui Hristos. Acest text a fost apoi
publicat oficial `n anul 1667 cu titlul M\rturisirea Ortodox\.

Ne amintim mereu de aleasa ospitalitate [i amabilitate pe care ni le-a]i ar\tat de
mai multe ori c=nd am vizitat Sf=nta voastr\ Eparhie `n trecut, [i ne rug\m fierbinte
ca Duhul Sf=nt s\ ne mai d\ruiasc\ astfel de `nt=lniri nou\ [i Bisericilor noastre.

Ne rug\m fierbinte s\ fi]i binecuv=ntat cu `nc\ mul]i ani de p\storire, de
Dumnezeu inspirat\, a credincio[ilor sfintei [i istoricei Mitropolii a Moldovei [i
Bucovinei [i ca poporul vostru s\ fie mereu plin de bucuria duhovniceasc\ a
Domnului Cel Înviat, M=ntuitorul nostru Iisus Hristos. Ne rug\m mai ales ca
Duhul Sf=nt s\ `nt\reasc\ `n continuare rela]iile dintre cele dou\ Biserici ale
noastre `ntru r\sp=ndirea Evangheliei, [i ca Domnul nostru Iisus Hristos s\ lumi-
neze pa[ii [i mintea Înalt Prea Sfin]iei Voastre `n tot ce face]i, d\ruindu-v\ `n]e-
lepciunea [i curajul de a p\stori turma voastr\ cea credincioas\ pe calea dreapt\ [i
sf=nt\ care duce `n Împ\r\]ia Lui.

Cu acest prilej duhovnicesc, `ncredin]\m pe Înalt Prea Sfin]ia Voastr\ iubirii
m=ntuitoare [i grijii Dumnezeului Atotputernic, `mbr\]i[=ndu-v\ fr\]e[te `n
numele Lui [i r\m=n=nd `n El cu toat\ stima [i cinstea,

Al Înalt Prea Sfin]iei Voastre iubit frate `n Hristos,

† BARTOLOMEU
Arhiepiscop al Constantinopolului, Noua Rom\ [i Patriarh Ecumenic

Dat\ la Patriarhia Ecumenic\, 11 octombrie 2002.


