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Sinodul de la Ia[i, coresponsabilitate 
pastoral\ [i cooperare interetnic\

† DANIEL,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

Organizat de c\tre Patriarhia Ecumenic\ de Constantinopol, cu generozitatea
[i sprijinul material al domnitorului Moldovei, Vasile Lupu, Sinodul de la Ia[i din
1642 are multiple semnifica]ii pentru timpul de acum, c=nd serb\m aniversarea a
360 de ani de la eveniment.

Scopul principal al convoc\rii Sinodului [i al lucr\rilor lui a fost necesitatea
unui r\spuns teologic-pastoral clar, concis [i util pentru clerul [i credincio[ii
ortodoc[i, tulbura]i de controversele legate de M\rturisirea de credin]\ atribuit\
Patriarhului Ecumenic Chiril Lukaris [i publicat\ `n 1629 la Geneva, `n latin\ [i
`n 1633 `n greac\, m\rturisire care se ab\tea grav de la credin]a ortodox\.

Cu profund sim] de responsabilitate pastoral\, dornic s\ aduc\ pace [i unitate
`n Biseric\, eruditul Mitropolit al Kievului, Petru Movil\, descendent al familiei
domnitoare moldave a Movile[tilor, n\scut la Suceava `n 1596, a scris, `n limba
latin\, o M\rturisire de credin]\ numit\ Expositio fidei (Expunere a credin]ei),
care a fost examinat\ [i diortosit\ de c\tre Sinodul de la Ia[i, tradus\ `n limba
greac\ de alt teolog ortodox erudit, Meletie Sirigul, [i apoi trimis\, `n 27
octombrie 1642, Patriarhiei de Constantinopol, care a aprobat-o `n Sinodul ei din
11 martie 1643, prezidat de Patriarhul Partenie I.

Sinodul de la Ia[i nu condamn\ pe Chiril Lukaris dup\ moartea tragic\ a
acestuia (1638), ci aduce `n locul m\rturisirii sale una diferit\, ortodox\ [i
anume: M\rturisirea de credin]\ a lui Petru Movil\, `ndreptat\, care va fi `nsu[it\
apoi de toate Patriarhiile Ortodoxe din R\s\rit prin Patriarhii Ioanichie al
Alexandriei, Macarie al Antiohiei [i Paisie al Ierusalimului. Mai t=rziu, în anul
1696, Patriarhul Adrian al Moscovei recomanda M\rturisirea ortodox\ din 1642
ca pe o „carte de Dumnezeu insuflat\”.

Multele edi]ii [i traduceri (greac\, latin\, rom=n\, rus\, s=rb\, olandez\,
german\, englez\, francez\) ale acestei M\rturisiri ortodoxe arat\ importan]a ei.
Aceast\ m\rturisire „[i-a c=[tigat un loc neatins de nici o alt\ lucrare similar\ din
cadrul teologiei simbolice ortodoxe”, constat\, pe drept, istoricul Alexandru
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Elian1. Cea dint=i traducere rom=neasc\ a ei apare la Buz\u `n 1691, urmat\ apoi de
alte numeroase edi]ii (20 p=n\ ast\zi).

Desigur, M\rturisirea ortodox\ din 1642 era necesar\ ca ap\rare `n fa]a
prozelitismului eterodox din acea vreme de confruntare `ntre romano-catolici [i
protestan]i, fiecare `ncerc=nd s\ atrag\ de partea sa pe ortodoc[i. ~n secolul al
XVII-lea, m\rturisirile de credin]\ [i catehismele romano-catolice, luterane [i
calvinist-reformate erau foarte r\sp=ndite `n toat\ Europa. ~n acest context scrie,
deci, Mitropolitul Petru Movil\ al Kievului, Gali]iei [i a toat\ Rusia (Mic\)
M\rturisirea sa, care are de fapt forma unui catehism.

~n 1640, Mitropolitul Petru Movil\ convoac\ un sinod la Kiev, la care au
participat delega]i ai episcopiilor de Lvov, Przemysl, Mstislav [i Lu]k, `n scopul
cercet\rii acestei M\rturisiri de credin]\. Lucr\rile s-au desf\[urat `ntre 8 [i 18
septembrie 1640 `n Catedrala Sf=nta Sofia din Kiev, `ns\ participan]ii la Sinod nu
au fost de acord cu dou\ puncte din M\rturisire, fapt pentru care au hot\r=t s\
cear\ p\rerea Patriarhului Ecumenic de Constantinopol, Partenie I (1639-1644),
care a `ncuviin]at ca un sinod, cu participarea delega]iilor mai multor Biserici, s\
se ]in\ la Ia[i [i s\ dezbat\ din nou M\rturisirea lui Petru Movil\.

Delega]ii Patriarhiei Ecumenice au fost Porfirie, fost Mitropolit al Niceei, [i
Ieromonahul Meletie Sirigul, cel mai `nv\]at teolog grec din secolul al XVII-lea
(1586-1644).

Mitropolitul Petru Movil\ a trimis trei delega]i din Kiev: Isaia Trofimovici
Kozloski, egumenul M\n\stirii Sf=ntul Nicolae, Iosif Cononovici Gorba]ki,
rectorul Academiei din Kiev [i pe Ignatie Oxenovici Staru[ici, predicator al
Catedralei Sf=nta Sofia din Kiev. Din partea Bisericii din Moldova au participat,
probabil, de[i nu avem documente precise `n acest sens, Mitropolitul Varlaam [i
episcopii s\i sufragani: Evloghie al Romanului, Anastasie al R\d\u]ilor [i
Gheorghe al Hu[ilor, precum [i Sofronie Pocia]ki, egumenul M\n\stirii Sfin]ii
Trei Ierarhi din Ia[i [i rectorul Academiei `nfiin]ate aici de Vasile Lupu2.

Lucr\rile Sinodului de la Ia[i s-au deschis la 15 septembrie [i au durat p=n\ la
27 octombrie 1642. Astfel, la 27 octombrie, M\rturisirea lui Petru Movil\, `n-
dreptat\ [i tradus\ `n grece[te, a fost trimis\ la Patriarhia Ecumenic\ spre
aprobare, ceea ce s-a [i `nt=mplat `n martie 1643.

Prin faptul `nsu[i c\ Sinodul de la Ia[i nu a fost un sinod solemn de episcopi,
ci un sinod de lucru, la care, al\turi de episcopi, au participat teologi competen]i
[i conduc\tori de institu]ii biserice[ti importante: [coli teologice [i m\n\stiri,
acest sinod arat\ coresponsabilitate [i cooperare interna]ional\ `n ap\rarea [i
expunerea credin]ei ortodoxe, `ntr-un context socio-politic complex [i `ntr-un
climat interconfesional tensionat, cel al Europei secolului al XVII-lea. Nu at=t

1 Cuv=nt `nainte la M\rturisirea de credin]\ a Bisericii Ortodoxe, 1642, traducere de
Alexandru Elian, Ed. Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\ al B.O.R., Bucure[ti,
1981, p. 19.

2 Cf. Pr. Prof. Dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti,
1992, vol. II, p. 41.
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rangul [i func]ia conta la Ia[i, ci mai ales competen]a [i vrednicia de a sluji
dreapta credin]\, misiunea pastoral\ [i unitatea Bisericii. 

De remarcat este faptul c\ M\rturisirea ortodox\ din 1642 nu este scris\ `n
spirit polemic, ci este pa[nic\ [i luminoas\, ceea ce explic\ [i marea popularitate
pe care  [i-a c=[tigat-o mai t=rziu.

A[adar, pe bun\ dreptate, celebrul Dic]ionar al Bisericii Universale editat la
Oxford consider\ c\ „al\turi de Sinodul de la Ierusalim (1672), Sinodul de la Ia[i
(1642) este cel mai important Conciliu al Bisericii R\s\ritene de dup\ c\derea
Constantinopolului”3.

At=t Sinodul de la Ia[i, c=t [i lucrarea lui Petru Movil\, Mitropolitul Kie-
vului, canonizat de Biserica Ortodox\ Ucrainean\ `n 1996, canonizare `nsu[it\ de
Biserica Ortodox\ Rom=n\ `n 1997 [i 2002, ne `ndeamn\ azi s\ ne ostenim
pentru dreapta credin]\ `n duh de comuniune, coresponsabilitate [i cooperare
`ntre Biserici [i popoare, pentru ca Evanghelia iubirii lui Hristos pentru lume s\
fie `n]eleas\ ca Evanghelie a m=ntuirii [i vie]ii sfinte.

Ia[i, la praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva
14 octombrie 2002

3 The Oxford Dictionary of the Christian Church, art. „Synod of Jassy” (1642), Oxford,
1978, p. 729. 


