SFÂNTUL SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
IUBITULUI NOSTRU CLER
{I DREPTM|RITORILOR CRE{TINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMÂNE,
HAR, MIL| {I PACE DE LA DUMNEZEU TAT|L,
IAR DE LA NOI, ARHIERE{TI BINECUVÂNT|RI!

Iubi]ii no[tri fii suflete[ti,

P

otrivit Sfintei Tradi]ii, icoanele fac parte din `nv\]\tura
[i practica Bisericii Cre[tine, iar, potrivit documentelor, ele se aflau pe pere]ii catacombelor `n secolul `ntâi [i `n
urm\toarele dou\, când cre[tinii, persecuta]i de st\pânirea
lumeasc\ p\gân\ [i neputând s\ se roage la lumina zilei, o
f\ceau `n ad\posturi subterane.
Odat\ cu Edictul din anul 313, când `mp\ratul Constantin cel Mare – devenit apoi sfânt `mpreun\ cu maica sa, Elena –
le-a dat cre[tinilor libertatea de a-[i manifesta credin]a [i cultul, ace[tia au ridicat sute [i mii de biserici, pe care le-au `mpodobit cu picturi murale, dintre care unele se p\streaz\ pân\
ast\zi. A[a s-a dezvoltat arta iconografic\ bizantin\, a Bisericii R\s\ritului, care a cunoscut un nou avânt `n secolul VI,
sub `mp\ratul Justinian, [i a continuat s\ `nfloreasc\ `nc\ dou\
sute de ani, d\ruindu-le `nchin\torilor adev\rate monumente
de frumuse]e sacr\.
Totul a mers bine pân\ pe la `nceputul secolului VIII, când
tronul imperiului a c\zut pe mâna dinastiei isaurienilor, care nu
aveau nimic `n comun cu civiliza]ia [i rafinamentele Bizan]ului.
1

Primul dintre ei, Leon al III-lea Isaurul, a pornit o teribil\
campanie `mpotriva icoanelor, r\mas\ `n istorie sub numele
de iconoclasm (adic\ "distrugerea icoanelor") sau iconomahie
(adic\ "lupta contra icoanelor"), o urgie care avea s\ dureze
peste [aptezeci de ani, cu nenum\rate victime omene[ti [i
imense pierderi patrimoniale.
Principala cauz\ care i-a determinat pe ace[tia s\ duc\ o
lupt\ atât de crâncen\ `mpotriva icoanelor a fost, pe de o parte,
puternica influen]\ a monofizismului, erezie care nega dubla
natur\ a Mântuitorului Hristos, dumnezeiasc\ [i omeneasc\,
afirmând c\ firea omeneasc\ a fost absorbit\ de cea dumnezeiasc\ [i c\, prin urmare, nefiind [i om, Iisus nu putea fi reprezentat `n icoan\. Pe de alt\ parte, `mp\ra]ii isaurieni erau
interesa]i s\ nu-[i deterioreze rela]iile politice cu califii musulmani din vecin\tatea imperiului, care denun]au arta iconografic\ drept o abatere de la a doua porunc\ a Decalogului,
puternic inserat\ `n Coran. Acestei duble cauze i se adaug\ cea
de ordin psihologic, `nver[unarea suveranului care constat\ c\
voin]a lui se love[te de `mpotriviri; la gândul c\ ar putea fi `nfrânt, el devine bulg\rele de z\pad\ `n rostogolire, care `ncepe prin a speria o pas\re [i termin\ d\râmând o cas\.
Pe durata celor [apte decenii s-au n\scocit cele mai crunte
forme ale prigoanei. Toate bisericile au fost golite de icoane,
care erau distruse.
To]i cet\]enii din Constantinopol [i Asia Mic\ au fost obliga]i s\-[i aduc\ icoanele `n pie]ele publice, unde erau arse.
Cei care se `mpotriveau erau aresta]i, exila]i sau omorâ]i.
Cei care `ncercau s\-[i salveze icoanele `n ascunz\tori sau
`ngropându-le `n p\mânt, erau spiona]i, descoperi]i [i arunca]i `n temni]e.
~n biserici, frescele [i mozaicurile iconografice au fost arse
[i acoperite cu straturi groase de tencuial\ [i var.
S-a recurs [i la metoda perfid\ a discu]iilor publice `ntre
adversarii [i adep]ii icoanelor, pentru ca ace[tia din urm\ s\
fie identifica]i, aresta]i [i supu[i torturilor.
De asemenea, moa[tele sfin]ilor au fost batjocorite [i arse.
Deoarece `mpotrivirea poporului lua amploare, `mp\ratul
Constantin al V-lea a convocat un sinod care s\ consfin]easc\
iconoclasmul din chiar interiorul Bisericii. Au participat 338
de episcopi, dar au absentat patriarhii Ierusalimului, Alexandriei [i Antiohiei, precum [i episcopul Romei. Sub amenin]\ri,
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participan]ii au cedat, a[a c\ marea rezisten]\ a r\mas pe
seama c\lug\rilor, care, neavând nimic de pierdut, `n afar\
de mântuirea sufletului, erau gata s\-[i dea via]a `ntru ap\rarea sfintelor icoane. Dintre ace[tia, Sfântul Ioan Damaschin a
scris un tratat `mpotriva iconoclasmului, cu o ampl\ pledoarie
pentru cinstirea icoanelor. Mai mult, el l-a `nfruntat direct pe
Leon al III-lea pentru abuz de putere, amintindu-i c\ "nu i se
cade `mp\ratului s\-[i fac\ de cap `n Biseric\". Nu mai pu]in
important a fost rolul Sfântului Teodor Studitul, egumenul marii
mân\stiri de lâng\ Constantinopol, ca [i acela al Sfântului
Nichifor M\rturisitorul. Nu-l putem trece cu vederea nici pe
Sfântul Grigorie Decapolitul, ale c\rui moa[te se afl\ pe p\mânt românesc, `n Mân\stirea Bistri]a din jude]ul Vâlcea.
Prigoana a `ncetat odat\ cu venirea pe tron a `n]eleptei `mp\r\tese Irina, `mpreun\ cu fiul ei `n vârst\ de numai 10 ani.
Din porunca acestei femei `n]elepte [i doritoare de pace, fapt
pe care-l relev\ `nsu[i numele ei, s-a ]inut `n anul 787, la
Niceea, cel de al VII-lea Sinod Ecumenic, la care au participat
aproximativ 350 de episcopi, sub pre[edin]ia patriarhului
Tarasie, [i care a restabilit cultul icoanelor, cu precizarea c\
lor li se cuvine doar cinstire, iar nu venerare precum sfin]ilor
sau adorare precum lui Dumnezeu, c\ prin ele nu cinstim materia din care sunt f\cute, ci persoanele pe care le reprezint\,
c\ odat\ cu ele cinstim sfânta cruce [i sfintele moa[te, dar `n
limitele permise, f\r\ exager\ri.
Tulbur\ri din partea iconocla[tilor au mai fost [i dup\
aceea, pân\ când la cârma imperiului a venit o alt\ `n]eleapt\
femeie, `mp\r\teasa Teodora. Sub obl\duirea ei, patriarhul
Metodie a convocat un sinod la care i-a invitat pe to]i episcopii, egumenii [i c\lug\rii care avuseser\ de suferit `n rezisten]a anti-iconoclast\. Atunci, la 11 martie 842, s-a hot\rât ca
prima Duminic\ din Postul Mare s\ se numeasc\ Duminica
Ortodoxiei, adic\ a credin]ei dreptm\ritoare, consacrându-se
astfel, odat\ pentru totdeauna, cinstirea icoanelor `n cultul
cre[tin al R\s\ritului.

Dreptm\ritori cre[tini,
A[a cum bine [ti]i, construc]ia unei biserici ortodoxe se `ntinde pe durata mai multor ani. Când noul loca[ este acoperit,
tencuit, pardosit [i `nc\lzit, episcopul poate da binecuvântarea
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de a se sluji `n el, dar provizoriu. Biserica e terminat\ [i poate
fi sfin]it\ numai dup\ ce a primit podoaba picturii, adic\ a
iconografiei care `mbrac\ pere]ii [i tâmpla cu scene biblice [i
cu chipurile sfin]ilor. Spre mijlocul loca[ului, la `ndemâna credincio[ilor, se afl\ icoana praznicar\.
De asemenea, [i `n casa fiec\rui bun cre[tin se afl\ cel pu]in o icoan\, sfin]it\ de preot [i a[ezat\, de obicei, pe peretele
dinspre r\s\rit. Chiar [i omul cel mai simplu [tie c\ icoana nu
este altceva decât reprezentarea vizual\ a persoanei pe care o
`nf\]i[eaz\ [i c\ rolul ei este acela de a `nlesni comunicarea [i
comuniunea cu acea persoan\. ~n acest fel, sfântul din icoan\,
contemplat zilnic prin cinstire [i rug\ciune, devine un fel de
membru al familiei, unul de-al casei, c\ruia `i ceri mijlocirea,
ajutorul [i `n preajma c\ruia te sim]i bine.
Nu altfel stau lucrurile `n loca[ul de cult, numai c\ familia
Bisericii este incomparabil mai mare, de la dimensiunea unei
parohii pân\ la scara universal\. Aduna]i aici, `n str\duin]a
de a dobândi ~mp\r\]ia Cerurilor prin asaltul rug\ciunii, cre[tinii se `ntâlnesc cu sfin]ii, care deja au cucerit-o. S-a alc\tuit
astfel o comunitate `n care credinciosul de rând, familiar cu
icoanele sfin]ilor, nu mai are nevoie de perceperea lor vizual\,
acum percepându-i prin sentimentul intim c\ el nu e singur,
c\ sfin]ii sunt prezen]i aici ca s\-l `ncurajeze, s\-l ajute, s\-i
ofere dovada c\ dac\ ei au fost ca el, [i el poate fi ca ei, c\
sfin]ii sunt o punte a posibilului spre ceea ce pare imposibil,
mântuirea p\c\tosului.
Prin icoane, vedem sfin]ii `n biserici, a[a cum fac [i `ngerii
"care slujesc `mpreun\ cu noi" [i `mpreun\ sl\vesc bun\tatea
lui Dumnezeu.
Icoana poate avea [i un rol pedagogic, atât `n familie, cât [i
`n comunitatea elevilor dintr-o clas\ [colar\. O icoan\ nu poate
fi `n contradic]ie cu principiile educative ale dirigintelui, ci, dimpotriv\, le confirm\ [i le consfin]e[te, numai c\ ea nu folose[te
metoda expozitiv\, ci pe aceea a exemplului viu. Icoana Mântuitorului Hristos inspir\ sentimentul bun\t\]ii, icoana Maicii Domnului, pe acela al purit\]ii, icoana Sfântului Nicolae sau aceea
a Sfintei Muceni]e Filofteia inspir\ virtutea solidarit\]ii cu cel
nevoia[, icoana Sfântului Gheorghe `ndeamn\ la biruin]a binelui asupra r\ului, icoana Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca
ofer\ gândul c\ r\scump\rarea unui p\cat, oricât ar fi el de
greu, nu e niciodat\ prea târzie, dac\ lu\m jugul poc\in]ei.
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Dreptm\ritori cre[tini,
Pân\ la venirea Mântuitorului Hristos nu era cu putin]\
reprezentarea lui Dumnezeu, perceput ca spirit pur.
Prin trimiterea Fiului S\u pe p\mânt, nev\zutul Dumnezeu
a realizat [i modalitatea de a fi v\zut de oameni. ~nsu[i Domnul
le spunea ucenicilor despre Sine: "Cel ce M-a v\zut pe Mine
L-a v\zut pe Tat\l" (Ioan 14, 9). A[adar, de vreme ce Fiul a
devenit trup prin Sfânta Fecioar\ Maria, a devenit [i materie.
Or, materia are consisten]\, contur, form\, culoare, ea poate fi
schi]at\, desenat\, zugr\vit\, sau – mai nou – fotografiat\. A[a
s-a n\scut, dup\ Tradi]ie, primul portret al Mântuitorului, cel
`ntip\rit pe n\frama Sfintei Veronica. Un astfel de portret devine, `n Ortodoxie, prin sfin]ire, icoan\. {i dac\ icoana a devenit posibil\ prin ~ntruparea lui Hristos, cu atât mai firesc ea
poate reproduce chipul Maicii Domnului [i pe al sfin]ilor.
Pe de alt\ parte, `n icoana Domnului Iisus ne recunoa[tem
pe noi `n[ine [i pricepem de ce Dumnezeu, dup\ ce a zidit
lumea, a `ncununat-o cu gândul "S\ facem om dup\ chipul [i
asem\narea Noastr\" (Facere 1, 26). Acest plural "s\ facem"
denot\ c\ `n acel moment Fiul, ca Logos, era `mpreun\ cu Tat\l
[i cu Duhul Sfânt. A[adar, dac\ omul va avea chipul lui Dumnezeu, [i Hristos-Dumnezeu va avea chipul omului, iar aceasta
nu doar prin materialitatea trupului primit de la Sfânta Fecioar\
Maria, ci [i prin prototipul creat de cuvintele lui DumnezeuTat\l. Virtual, Dumnezeu-Fiul avea chipul omului `nc\ dintru
`nceput, ceea ce `nseamn\ c\ El S-ar fi `ntrupat oricum `n
chipul omului, chiar dac\ Adam nu ar fi c\zut din Rai.
Identificarea lui Hristos cu omul va fi [i mai evident\ la a
doua Sa venire. Principalul criteriu al Judec\]ii de Apoi va fi
r\spunsul fiec\ruia la `ntrebarea dac\ el, `n timpul vie]ii p\mânte[ti, L-a recunoscut sau nu L-a recunoscut pe Iisus `n suferin]a omului de al\turi, fie c\ acesta era fl\mând sau `nsetat
sau str\in sau gol sau bolnav sau `ntemni]at (Matei 25, 34-45).
Iisus Hristos se afl\ `n fiecare suferin]\ uman\ [i exprim\ solidaritatea lui Dumnezeu cu propria Sa creatur\. Problema este
dac\ fiecare dintre noi L-a recunoscut sau nu pe Iisus Hristos
`n suferindul de lâng\ el [i dac\, prin urmare, [i-a exprimat
solidaritatea lui cu Dumnezeu. P\catul poate fi comisiv, dar [i
omisiv: dac\ po]i face binele [i-l faci, e o virtute urmat\ de r\splat\; dac\ po]i face binele [i nu-l faci, e un p\cat urmat de pedeaps\. Tu, omule, e[ti cel care te define[ti [i-]i hot\r\[ti soarta.
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Iat\, deci, motivul pentru care Biserica noastr\ a hot\rât,
`nc\ din vremea Patriarhului Justinian (1948-1977), ca Duminica Ortodoxiei s\ fie ziua `n care se face colecta pentru completarea Fondului Central Misionar. Acest Fond este destinat
`n exclusivitate ajutor\rii semenilor no[tri afla]i `n lipsuri, `n
nevoi sau `n suferin]e. {tiind acum, prin mijlocirea icoanelor, c\
`n fiecare suferin]\ uman\ se ascunde [i a[teapt\ Iisus Hristos,
nu putem r\mâne nep\s\tori. Din p\cate, `n ]ara noastr\ `nc\
exist\ destui s\rmani, b\trâni, v\duve, orfani, copii abandona]i, dar [i parohii s\race `n mediul rural, care au nevoie de
sprijinul nostru. De aceea v\ adres\m aceast\ Scrisoare Pastoral\, rugându-v\ [i `ndemnându-v\ s\ contribui]i, fiecare
dup\ puterea [i inima lui, la alinarea celor ce a[teapt\ ajutorul nostru, al tuturor.
Dac\ unii dintre fr\]iile voastre nu au `n Duminica aceasta
posibilitatea unei dona]ii sau dac\ vor vrea s\ d\ruiasc\ mai
mult decât au dat, colecta le r\mâne deschis\ [i `n Duminica
viitoare.
Dumnezeu s\ v\ binecuvinteze [i s\ v\ r\spl\teasc\ din
milele Sale cele bogate!
Harul Domnului nostru Iisus Hristos [i dragostea lui
Dumnezeu-Tat\l [i p\rt\[ia Sfântului Duh s\ fie cu voi cu to]i!
PRE{EDINTELE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

† D A N I E L,
Arhiepiscopul Bucure[tilor,
Mitropolitul Munteniei [i Dobrogei, Loc]iitor al tronului Cezareii Capadociei
[i Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Loc]iitor de Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei
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† LAUREN}IU
Arhiepiscopul Sibiului
[i Mitropolitul Ardealului

† BARTOLOMEU
Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului [i Clujului [i
Mitropolitul Clujului, Albei,
Cri[anei [i Maramure[ului

† TEOFAN
Arhiepiscopul Craiovei
[i Mitropolitul Olteniei

† NICOLAE
Arhiepiscopul Timi[oarei
[i Mitropolitul Banatului

† PETRU
Arhiepiscopul Chi[in\ului,
Basarabiei [i Exarh al Plaiurilor

† IOSIF
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe
Române a Europei Occidentale
[i Meridionale

† SERAFIM
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române
a Germaniei, Europei Centrale [i de Nord
† TEODOSIE
Arhiepiscopul Tomisului

† NIFON
Arhiepiscopul Târgovi[tei

† PIMEN
Arhiepiscopul Sucevei
[i R\d\u]ilor

† ANDREI
Arhiepiscopul Alba Iuliei

† NICOLAE
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele dou\ Americi
† CALINIC
Episcopul Arge[ului [i Muscelului

† GHERASIM
Episcopul Râmnicului

† EFTIMIE
Episcopul Romanului

† EPIFANIE
Episcopul Buz\ului [i Vrancei

† IOACHIM
Episcopul Hu[ilor

† CASIAN
Episcopul Dun\rii de Jos

† TIMOTEI
Episcopul Aradului, Ienopolei
[i H\lmagiului

† LUCIAN
Episcopul Caransebe[ului

SOFRONIE
Episcop al Episcopiei Ortodoxe
Române a Oradiei

† JUSTINIAN
Episcop al Episcopiei Ortodoxe
Române a Maramure[ului
[i S\tmarului

† DAMASCHIN
Episcopul Sloboziei [i C\l\ra[ilor

† IOAN
Episcopul Covasnei [i Harghitei

† GALACTION
Episcopul Alexandriei
[i Teleormanului

† AMBROZIE
Episcopul Giurgiului

† NICODIM
Episcopul Severinului [i Strehaiei

† DANIIL
Episcop-Loc]iitor (Administrator)
al Episcopiei Dacia-Felix (Serbia)

† SIILUAN
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria
† VINCEN}IU PLOIE{TEANUL
Episcop-Vicar Patriarhal

† CIPRIAN CÂMPINEANUL
Episcop-Vicar Patriarhal

† SEBASTIAN ILFOVEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Bucure[tilor

† VARSANUFIE PRAHOVEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Bucure[tilor
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† CALINIC BOTO{|NEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Ia[ilor

† VISARION R|{IN|REANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Sibiului

† GURIE GORJEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Craiovei

† PAISIE LUGOJANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Timi[oarei

† IRINEU BISTRI}EANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului [i Clujului

† VASILE SOME{ANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului [i Clujului

† SILUAN MARSILIANUL
Episcop-Vicar la Mitropolia
Ortodox\ Român\ a Europei
Occidentale [i Meridionale

† MARC NEM}EANUL
Episcop-Vicar la Mitropolia
Ortodox\ Român\ a Europei
Occidentale [i Meridionale

† SOFIAN BRA{OVEANUL
Episcop-Vicar la Mitropolia
Ortodox\ Român\ a Germaniei,
Europei Centrale [i de Nord

† IOAN CASIAN DE VICINA
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române din cele dou\
Americi

† IRINEU SL|TINEANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Râmnicului

† IOACHIM B|C|UANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Romanului

† CORNELIU BÂRL|DEANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Hu[ilor

† PETRONIU S|L|JANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Ortodoxe Române a Oradiei

† IUSTIN SIGHETEANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramure[ului [i S\tmarului

