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Act patriarhal de binecuvântare al Prea 
Fericitului TEOCTIST, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române 

Aniversarea, anul acesta, a 360 de ani de c=nd s-a ]inut Sinodul de la Ia[i
(1642-2002) este at=t un prilej de a mul]umi lui Dumnezeu pentru p\strarea
darului mare al dreptei credin]e `n vremuri de `ncercare pentru Biserica
Ortodox\, c=t [i un moment de recuno[tin]\ [i venerare a p\storilor Bisericii [i a
slujitorilor Cuv=ntului lui Dumnezeu care au m\rturisit [i au ap\rat dreapta
credin]\.

~ntre ace[tia, la loc de frunte, este cinstit acum Sf=ntul Ierarh Petru Movil\,
Mitropolitul Kievului, fiu al p\m=ntului rom=nesc [i p\rinte spiritual al Ucrainei
`n secolul al XVII-lea, care, prin M\rturisirea de credin]\ pe care a scris-o `n
limba latin\ [i care a fost diortosit\ [i tradus\ `n limba greac\ `n timpul lucr\rilor
Sinodului de la Ia[i din 1642, a devenit un teolog [i un slujitor al `ntregii
Ortodoxii.

~n anul 1996, cu prilejul `mplinirii a 400 de ani de la na[terea lui Petru Mo-
vil\ (1596-1996), eveniment serbat [i de organiza]ia mondial\ UNESCO, Bise-
rica Ortodox\ Ucrainean\, prin Sinodul ei, a trecut `n r=ndul sfin]ilor pe vestitul
ierarh, care s-a distins prin r=vna sa pentru dreapta credin]\, prin preg\tirea sa
teologic\ temeinic\ [i prin sfin]enia vie]ii sale.

Biserica Ortodox\ Rom=n\ a privit atunci cu bucurie evenimentul [i a delegat
pe regretatul Mitropolit Nestor al Olteniei s\ o reprezinte la s\rb\torile de la Kiev
din 1996.

~n anul urm\tor, 1997, Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne [i-a
împropriat canonizarea Mitropolitului Petru Movil\, f\cut\ de Biserica Ortodox\
Ucrainean\, [i a hot\r=t s\-l treac\ [i ea `n calendar ca sf=nt, recomand=nd
totodat\ Arhiepiscopiei Ia[ilor s\ se ocupe de alc\tuirea troparului [i sinaxarului
[i de pictarea icoanei Sf=ntului Ierarh Petru Movil\, iar apoi, `n [edin]a sa din
prim\vara acestui an, 2002, Sf=ntul Sinod a fixat ca dat\ de pomenire a Sf=ntului
Ierarh Petru Movil\ ziua de 22 decembrie, a aprobat icoana, troparul [i sinaxarul
vie]ii Sf=ntului Ierarh Movil\ [i a cerut ca Arhiepiscopia Ia[ilor s\ alc\tuiasc\
`ntreaga slujb\ liturgic\ de pomenire a Sf=ntului Ierarh Petru Movil\, spre a fi
apoi aprobat\ de Sf=ntul Sinod.

Ne bucur\m c\ pelerinii care vin acum la hramul Sfintei Cuvioase
Parascheva [i participan]ii la Simpozionul `nchinat anivers\rii Sinodului de la
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Ia[i din 1642 pot fi prezen]i la proclamarea canoniz\rii acestui mare ierarh al
Ortodoxiei din secolul al XVII-lea, c=nt=nd `mpreun\ troparul lui, s\rut=nd icoana
lui [i cer=ndu-i s\-i ocroteasc\ [i s\-i `nt\reasc\ `n dreapta credin]\ prin pilda
vie]ii lui [i prin rug\ciunile sale `n ceruri. 

Pentru încredin]area celor de mai sus, vestim tuturor c\, în timpul vizitei
noastre din Polonia, din luna noiembrie 2000, av=nd al\turi de noi [i pe ~nalt Prea
Sfin]itul  Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, am slujit [i am l\udat pe
Dumnezeu în Catedrala ortodox\ din Lublin, sfin]it\ de însu[i Sf=ntul Ierarh
Petru Movil\, pe c=nd era la conducerea Bisericii din Polonia. 

~ntruc=t Sfin]ii ne ajut\ s\ ne apropiem de Dumnezeu [i `ntreolalt\, bine-
cuv=nt\m, cu p\rinteasc\ dragoste `n Hristos, pe to]i ierarhii [i pelerinii din
Rom=nia [i din alte ]\ri prezen]i la aceast\ s\rb\toare care `nt\re[te unitatea dintre
Bisericile noastre surori [i spore[te comuniunea fr\]easc\ `ntre persoane [i
popoare.

~mpreun\ cu Psalmistul [i cu to]i cei ce cunosc puterea rug\ciunilor sfin]ilor
lui Hristos [i `i cinstesc pe ei, exclam\m [i noi acum cu evlavie [i bucurie:
Minunat este Dumnezeu `ntru sfin]ii Lui (Ps. 67, 35).

† TEOCTIST
Arhiepiscop al Bucure[tilor,

Mitropolit al Munteniei [i Dobrogei 
[i

Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Dat\ în re[edin]a noastr\ din Bucure[ti ast\zi, 
2 octombrie, anul m=ntuirii 2002


