
Anexa 11 

 

Partenie, din mila lui arhiepiscop al Constantinopolei,  

Roma cea nouă, și patriarh ecumenic, 

 

Smerenia noastră, împreună și cu sfințitul sinod arhieresc de pe lângă sine, am cercetat 

cartea trimeasă nouă de către sora noastră, Biserica Rusiei Mici, purtând titlul: Mărturisirea 

ortodoxă de credință a Bisericii sobornicești și apostolești a lui Hristos.  

Lucrarea se alcătuiește din trei părți: credința, iubirea și speranța. Iar credința se 

împarte în douăsprezece articole de credință, adică ale sfințitului Crez; iar dragostea, în zece 

porunci, și în celelalte lucruri de trebuință din sfințita și de Dumnezeu însuflata Scriptură, cea 

Veche și cea Nouă. Și nădejdea, în rugăciunea domnească și cele nouă fericiri ale sfințitei 

Evanghelii. Am găsit că această carte urmează  învățăturile Bisericii lui Hristos și glăsuiește 

deopotrivă cu sfințitele canoane, neîmpotrivindu-se cu nimic acestei Biserici. Partea a doua a 

cărții care-i stă alături, este scrisă în limba latină și nu am cercetat-o. Întărim, așadar, numai pe 

aceasta, care se află scrisă în limba noastră, și hotărâm  cu încuviințarea de obște a sinodului 

ca tot creștinul cucernic și dreptcredincios să o citească și să nu o năpustească. Pentru care s-a 

și subscris, pentru necurmată încredințare, În anul mântuirii 1643, luna martie, indictionul 

unsprezece. 

 

L.S.: Iscălitura cu însăși mâna Întru tot prea Sfântului se înfățișează astfel : 

† Partenie, din mila lui Dumnezeu arhiepiscop al Constantinopolei, Roma cea nouă, 

și patriarh ecumenic. 

† Ioanichie, din mila lui Dumnezeu papă și patriarh al Marii cetăți Alexandria și 

judecător a toată lumea. 

† Al Anchirei, Lavrentie. 

† Al Larissei, Grigorie.  

† Al Halkedonului, Pahomie. 

† Al Adrianopolei, Partenie. 

† Al Veriei, Ioanichie.  

† Al Rodosului, Meletie. 

 
1 Scrisoarea sinodală din 11 martie 1643 prin care a fost aprobată Mărturisirea de credință a 

Mitropolitului Petru Movilă de către sinodul permanent al Patriarhiei Ecumenice, prezidat de către 

Patriarhul ecumenic Partenie I cel Bătrân (1639-1644). 



† Al Methimnei, Cornilie,  Lachedomonei, Gavriil. 

† Al  Iliosului, Partenie. 

Marele logofăt al Marii Biserici, Lascaris.  

† Marele ritor al Marii Biserici, Mihail.  

† Marele sachelar al Marii Biserici, preotul Teologos. 

 † Al Sacheliului Marii Biserici, Gheorghe.  

Marele hartofilax al Marii Biserici (loc alb).  

† Protecdicul Marii Biserici, Toma Vlastos.  

† Protonofetul Marii Biserici, Filip.  

† Protapostelarul Marii Biserici, Constantin.  

† Logofătul Marii Biserici, Nicolae.  

Ipomnimatograful Marii Biserici, Constantin.  

† Dicheofilaxul Marii Biserici, Mihail.  

† Logofătul vistieriei Marii Biserici, Hrisosculos.  

† Macarie, din mila Iui Dumnezeu patriarh al Marii cetăți a lui Dumnezeu, Antiohia. 

† Paisie, din mila lui Dumnezeu patriarh al sfintei cetăți, Ierusalim. 

 


