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 Preambul la Calea Ortodoxiei 

In jungla religiilor si a ideologiilor de tot felul, pentru omul 

modern Hristos pare anevoios de gasit. Pentru noi, cei 

nascuti aproape de Calea Lui, ar trebui sa fie mult mai  

simplu! In realitate, asemenea poporului ales si noi, cei 

mai multi dintre ortodocsi, desi avem cu noi Adevarul si 

Izvorul Vietii, totusi ratacim pe cai straine. Ce faci atunci 

cand te nasti inconjurat de musulmani, hindusi sau 

locuiesti pe-aceeasi strada cu biserici ale mai multor 

confesiuni crestine? Unde este Adevarul, mai ales ca 

fiecare, in felul sau, pretinde ca il detine? Daca te 

gandesti la un demers in afara vreunei revelatii subiective, atunci poti pleca de la simpla 

observatie ca tot ce exista are o cauza si un scop. Omul insusi are o cauza si un scop. Pentru 

toate cate exista, scopul (finalitatea) e dinainte stabilit de Cauzator, omul fiind singura fiinta 

care isi alege si isi determina scopul. Asa se si explica puzderia de alegeri pe care omul le tot 

face de-a lungul istoriei. Daca am inteles acest lucru, atunci urmatorul pas ar fi sa facem 

deosebirea intre toti fondatorii de religii, marii ideologi sau filosofi ai lumii care au intrat in 

pamant si Iisus Hristos, Unicul, care a iesit din mormant sau, pentru cei mai sceptici, a pretins 

numai ca a iesit din mormant. Fie si pentru ca Hristos doar a pretins, eu - musulman, budist sau 

ateu fiind - daca aud ca Cineva a inviat, atunci Acela merita tot interesul si atentia mea pentru a 

afla macar daca e adevarat sau nu.                                                                                                      

Toate confesiunile crestine – catolici, ortodocsi, protestanti sau neoprotestanti – predica 

Invierea lui Hristos. Prin urmare, alta intrebare care se pune: Hristos e catolic, e ortodox sau e 

protestant? Raspunsul il gasim in istoria crestinismului. Pana pe la anul 1000 d.Hr. invatatura 

Bisericii e aceeasi cu invatatura Bisericii Ortodoxe de azi. Dupa ce Roma a rupt comuniunea cu 

Biserica Universala, a inceput sirul inovatiilor de dogma si de cult ce a culminat cu tot felul de 

abuzuri precum indulgentele, sanctionate in secolul al-XVI-lea de acei reformatori razvratiti care 

aveau sa rupa legatura cu catolicismul si sa constituie asa-zisa ramura a protestantismului  
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ce avea, la randul ei, sa se tot divida in alte subramuri ce-au rasarit din acest trunchi, oricum 

rupt de multa vreme de Biserica primara. Atat protestantii cat si derivatele lor “neo-“ zic ca,    

de fapt, ei sunt aceia care au reinnodat legatura cu Biserica de inceput a primului secol, in timp 

ce catolicii cat si ortodocsii pana la anul 1000 d. Hr. au adus inovatii de dogma si cult. Ori in 

Biserica primului mileniu aveam deja consacrata o teologie unitara unanim acceptata de 

Biserica, bazata pe aceeasi lucrarea harica a Duhului Sfant ce a continuat si continua sa lucreze 

si azi pana la sfarsitul istoriei. Deci, continuitatea este cel mai puternic argument in favoarea 

Ortodoxiei in fata celorlalte confesiuni crestine. Biserica Ortodoxa isi trage seva harica direct 

de la Mantuitorul Hristos prin sfintii Sai apostoli. Celelalte s-au rupt, asa cum se rup ramurile    

unui copac. Pe de alta parte, noi, ortodocsii, sa nu ne inchipuim ca putem confisca lucrarea 

Duhului Sfant, crezand ca Acesta lucreaza numai in spatiul delimitat jurisdictional de institutiile 

ortodoxe bisericesti. Stim sigur ca Hristos e prezent in acest spatiu nu pentru ca noi, ortodocsii, 

avem vreun merit, ci pentru ca in acest spatiu, din mila lui Dumnezeu, stim sigur ca exista 

continuitate a lucrarii harice. Pe de alta parte, nimeni nu poate opri lucrarea Duhului Sfant in alt 

spatiu decat cel ortodox si, prin urmare, putem afirma ca poate exista Ortodoxie si acolo unde 

noi nu stim ca este. Insa pe noi trebuie sa ne intereseze a gasi doar acea Ortodoxie unde stim 

sigur ca este, cealalta fiind doar lucrarea (treaba) lui Dumnezeu. p. didel 

DESPRE  SFINTELE  ICOANE 

                                                              
Icoana şi Evanghelia sunt în strânsă legătură, se 
sprijină şi se clarifică reciproc, colaborând la 
răspândirea învăţăturii creştine. Icoana este o 
„Evanghelie în culori”, asa cum Evanghelia este 
o „icoană verbală” a lui Hristos. (..) 
De unde vine numele de icoana? 
Numele de icoană vine din grecescul EIKON =            
a asemăna, asemănare. În limba latină avem În 
mod similar, cuvântul IMAGO = chip, 
reprezentare. 
Dar ce este icoana? 
Icoana este deci, chipul sau reprezentarea 

pentru ochii noştri a unei fiinţe existente în mod real, adică a adevăratului Dumnezeu, a Fiului 
Său Iisus Hristos, a Maicii Domnului sau a Sfinţilor. Icoana este un fel de „treaptă” sau „scară”, 
pe care ne ridicăm cu întreaga noastră fiinţă spirituală, prin credinţă, către Dumnezeu. Icoana 
este o asemănare, un model, o întipăritură a cuiva. Desigur că icoana nu seamănă întru totul cu 
originalul. Nu talentul executantului, nu materia icoanei dau utilitate icoanei, ci, unirea 
rugăciunii celui cinstit din icoană cu evlavia rugăciunii celui ce se roagă. 
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Deci, una este icoana şi altceva este originalul. Spre exemplu: fotografia unui om nu este 
identică cu omul, întrucât fotografia reprezintă numai forma corpului, nu şi puterile sufletului, 
căci imaginea fotografică nu gândeşte, nu vorbeşte şi nici nu simte. În acest fel FIUL LUI 
DUMNEZEU ESTE „ICOANA NATURALĂ A TATĂLUI”, Şi iată versetul biblic care ne dovedeşte 
foarte clar acest lucru: „Filip l-a zis: „Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl si ne este de ajuns”, Iisus 
i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a vazut pe mine, a vazut 
pe Tatãl. Cum zici tu: aratã-ne pe Tatăl?” (Ioan 14.9) 
DAR CE ESTE IDOLUL DESPRE CARE VORBESC CU ATÂTA ÎNFOCARE SECTANŢII? 
Idolul este o bucată de materie privită în ea însăşi ca Dumnezeu. Idolul nu are duh, iar omul prin 
idolatrizare înduhovniceşte un obiect, îi dă valoare de Dumnezeu sau îl considerâ Dumnezeu. 
Idolul poate avea formă de: 
– animal: vacă, pisică, crocodil (în Egipt); 
– monstru: jumătate de om, jumătate de animal (India); 
– om statuie: zeii grecilor şi ai romanilor – Zeus = zeul zeilor, Bahus = zeul vinului, Ares= zeul 
războiului, Afrodita = zeita iubirii, etc. . 
De ce cinstim icoanele? 
Cinstim icoana pentru că atunci când preotul sfinţeşte o icoană, Duhul Sfânt se revarsă asupra 
ei. În faţa icoanei inima trebuie să se încălzească de o „căldură sfântă”, care să se asemene cu 
căldura Duhului Sfânt care a sfinţit icoana. Omul, când stă în faţa icoanei, se închină de fapt la 
Dumnezeu, căci el rosteşte „Doamne, ajută-mă, Doamne iartă-mă!”. Nu zice nicidecum „Icoană 
ajută-mă, icoană iartă-mă!”. Icoanele noastre ortodoxe nu sunt sfinte, ci sfinţite, iar creştinii nu 
se închină lemnului pe care este pictată icoana, ci lui Dumnezeu, căci dacă ar fi aşa, ar trebui să 
se închine tuturor copacilor din pădure, uşilor, giurgiuvelelor din lemn, scaunelor, meselor etc. 
Icoana este bineplacuta lui Dumnezeu? 
Desigur că este plăcută, ba chiar am putea spune că este binecuvântată de Dumnezeu, căci la 
plinirea vremii însuşi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel născut mai înainte de veci, a luat chip 
de rob, făcându-Se asemenea oamenilor, şi ne spune Sfântul Apostol Pavel: „Acesta este chipul 
lui Dumnezeu cel nevăzut, mai înainte născut decât toată făptura.” (Coloseni 1,15). Deci, însăşi 
întruparea Mântuitorului Hristos constituie cea mai întemeiată motivaţie pentru a-L reprezenta 
pe Dumnezeu în icoană, deoarece El S-a arătat oamenilor în mod vizibil, în modul cel mai real. 
Este legitim cultul icoanelor? 
Da, icoanei i se poate aduce un cult, deoarece acest cult nu se îndreaptă spre icoană, ci spre cel 
care este reprezentat în icoană. Căci, după înseşi cuvintele Sf. Vasile cel Mare, „cinstea adusă 
icoanelor se îndreaptă către cel înfăţişat în icoană”. 
Şi după cum sectanţii închinându-se Bibliei nu se închină hârtiei, cernelei şi pergamentului care 
o acoperă, ci cuvintelor lui Dumnezeu care se găsesc în ea, tot aşa şi noi ne închinăm Chipului 
lui Hristos şi nu lemnului şi culorilor. Avem ca un exemplu pe Iacov, care, primind de la fraţii lui 
Iosif, haina acestuia, căci îl vânduseră ismaeliţilor, a sărutat-o şi a jelit, dar nu haina, ci pe Iosif 
(Facere 37,33). 
Este oare icoana idol după cum ne reproşează sectanţii? 
Categoric nu! Altceva este icoana lui Hristos şi altceva statuia sau idolul de lemn al lui Cronos şi 
al Afroditei. Şi întrebăm sectantul de ce să nu cinstim chipul lui Hristos cel din icoană? Pentru 
că-i făcută de mână de om? Dar oare, chivotul lui Dumnezeu (Ieşire 25,10-16) nu era făcut de  
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mână de om? Dar oare, jertfelnicul (Ieşire 27,1-8) nu era făcut tot de mână de om? Dar oare, 
acoperământul împăcării (Ieşire 25,17), heruvimii (Ieşire 26,18-22), vasul de aur care avea mană 
(Ieşire 16,33) nu erau făcute tot de mână de om? Dacă sectantul le numeşte pe acestea idoli, 
cum numesc pe Moise şi pe Israel care s-au închinat lor? Pentru ce se numesc sfintele sfintelor 
dacă sunt făcute de mână de om? Oare heruvimii cei cu şase aripi, care stăteau în jurul 
jertfelnicului nu erau icoanele îngerilor? 
Pentru ce nu sunt aruncate? Nu sunt aruncate pentru că pe acestea le-a poruncit însusi 
Dumnezeu! Idolii păgânilor sunt de dispreţuit pentru că sunt icoanele demonilor; pe acestea 
Dumnezeu le-a interzis şi le-a condamnat. „Să se ruşineze toţi cei care se Închină chipurilor 
cioplite, cei care se laudă cu idolii lor” (Psalm 96,7). 
Sectantii ne reprosează că pe unele icoane s-au zugrăvit şi diavoli şi că acestea nu mai pot fi 
numite sfinţite. Ori Sfinţitele Icoane nu se spurcă chiar dacă se zugrăvesc şi diavoli pe ele, aşa 
cum nu se spurcă nici Biblia din cauză că este scris şi descris diavolui, cu toate practicile lui 
spurcate. 
A greşit oare Moise când a ridicat şarpele în pustie? 
Este adevărat că Moise a spus poporului: „Nu-ţi face chip cioplit, nici turnat şi nici vreo 
asemănare din cele ce sunt in cer sus, din cele ce sunt pe pământ jos şi din cele ce sunt in apă şi 
sub pământ” (Deut. 5,8). Şi atunci, oare preacredinciosul slujitor, făcea ceea ce şi oprea?; 
construia ceea ce distrugea? EI care a spus: „Să nu faci chip cioplit”, el care a sfărâmat viţelul 
turnat (Ieşire 32,20), el Însuşi făureşte din aramă şarpele? Da, a făurit „Icoana crucii” care a fost 
folositoare spre preinchipuirea Adevărului, ca chip si umbră a celor viitoare. „După cum Moise a 
înăltat sarpele în pustie, tot asa se cade să se înalte Fiul Omului ca toti cei care cred în el sâ nu 
piară, ci să aiba viaţă veşnică” (Ioan 3,14-15) . 
În ce a constat prigoana împotriva sfinţitelor icoane? 
În secolul al VIII-lea unii crestini au căzut în erezie fată de adevărata cinstire ce li se cuvine 
Sfintitelor Icoane, unii socotindu-Ie chip cioplit, ca si sectantii si toti rătăciţii de astăzi. Atunci s-a 
pornit o luptă apriga împotriva icoanelor. Această luptă a fost sprijinită chiar de împăratul Leon 
al V-lea Isaurul, care începe persecuţia împotriva icoanelor ortodoxe, persecuţie numită 
iconoclasm, adică distrugerea de icoane. La porunca acestuia, Sfinţitele Icoane au fost ridicate 
de prin biserici şi din casele credincioşilor, au fost arse în pieţe şi în târguri. Însă numărul 
apărătorilor de icoane era tot mai mare, în special călugări şi preoţi, care au avut mult de suferit 
fiindcă, fiind prinşi, li se scoteau ochii, li se tăiau mâinile, etc. 
Cum s-a terminat această perioadă a iconoclasmului, de luptă împotriva sfinţitelor icoane? 
Profanarea Icoanelor Sfinţite a fost înfierată la cel de-al VII-lea Sinod ecumenic de la Niceea 
(787 d.Hr.) sub conducerea împărătesei Irina, cu participarea a peste 300 de episcopi din toată 
lumea şi vă rugăm să luaţi aminte şi să nu uitaţi niciodată cele hotărâte la acest Sfânt Sinod: 
„Este permis, folositor şi chiar bineplăcut înaintea lui Dumnezeu a face icoane religioase. 
Acestor icoane sfinţite, însă, nu li se dă adorare, care, în fapt, i se cuvine lui Dumnezeu, ci 
venerare şi cinstire şi această venerare sau cinstire se acordă persoanei înfăţişate (pictate) pe 
icoană şi nicidecum materiei din care este făcută”. 
 
SURSA: https://orthomihail.wordpress.com/2010/03/04/cinstirea-sfintelor-icoane/ 
 

https://orthomihail.wordpress.com/2010/03/04/cinstirea-sfintelor-icoane/
https://orthomihail.wordpress.com/2010/03/04/cinstirea-sfintelor-icoane/
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SURSA: https://orthomihail.wordpress.com/2010/02/28/icoane-in-inima-fagului/ 
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PROGRAM  

 
Duminica, 17 martie 2019, ora 11 a.m.-SFANTA LITURGHIE(Duminica Ortodoxiei)   
 
Duminica, 24 martie 2019, ora 11 a.m.-SFANTA LITURGHIE(Sf. Grigorie Palama)    
 
Luni, 25 martie 2019, ora 10 a.m. – SFANTA LITURGHIE (Bunavestire)   
  
Luni, 25 martie 2019, ora 06 p.m. – SFANTUL MASLU 
 
Duminica, 31 martie 2019, ora 11 a.m. – SFANTA LITURGHIE (Duminica Sf Cruci)                          

 
                    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


