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Rezumat. În acest articol se relatează despre aspecte privind politica confesionala 

externa a Ţării Moldovei in perioda domniei lui Ieremia Movilă (1595-1600;1600-

1606). Domnia lui Ieremia Movilă s-a desfășurat într-o perioadă complicată din 

istoria Ţării Moldovei, atât pe plan politic, cât şi religios. 

O importanţă aparte pentru domn, în această perioadă, are relaţiile bisericeşti cu 

statele vecine. În acest context se înscriu legăturile Ţării Moldovei cu Patriarhia 

Ecumenică, Frăţia Ortodoxă din Lvov, precum și mănăstirele athonite. Graţiei 

susţinerii materiale acordate de domnul Moldovei, centrelor ortodoxe aflate sub 

dominaţie politică și confesională străină, acestea au putut să ţină piept presiunii 

catolicilor și a Reformei, precum și cerinţelor excesive financiare din partea 

autorităţilor otomane. 

Prin urmare, aceste legături s-au materializat prin: subvenţionarea și finisarea 

construcţiei Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Lvov; subvenţionarea și 

închinarea unor mănăstiri moldovenești, mănăstirilor athonite. 

 

Cuvinte-cheie: Contrareformă, Ieremia Movila, catolic, protestantism, ortodoxism, 
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Sfârşitul secolului al XVI-lea, sub aspect politic şi religios, este o perioadă 

dificilă pentru Europa Răsăriteană şi de Sud-Est. 

În Ţările Române atinge apogeul dominaţia otomană, a cărui reacţie a fost 

declanşarea luptei antiotomane, prin aderarea lor la Liga Creştină. Liga Creştină a 

luat naştere din iniţiativa Papei Clement al VIII-lea, la care au mai aderat Imperiul 

Habsburgic, statele germane, ducatele italiene Toscana, Mantova şi Ferrara. În 

numele Papei, călugării iezuiţi vizitează curţile stăpânitorilor creștini supuși 

Imperiului Otoman și îndeamnă la ridicarea popoarelor robite. Sentimentul religios 

a îmbrăcat forme de fanatism. Episcopii bulgarilor și grecilor, ca și patriarhul 

Constantinopolului, au găsit ca fiind potrivit momentul eliberării popoarelor din 

Sud-Estul Europei. În rândul grecilor se răspândea ideea reînvierii Imperiului 

Bizantin. Gândul aşezării din nou a crucii pe cupola Sfintei Sofii şi a instalării unui 

împărat   creştin   la   Constantinopol,   ca   şi  a  restabilirii  rolului  de  odinioară  al 
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