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Icoana este asemănarea sau
chipul unei persoane sfinte şi
preasfinte, precum Mântuitorul Iisus
Hristos, Maica Domnului sau un
sfânt.
În icoana Mântuitorului vedem
şi înţelegem că Dumnezeu, Care este
Duh, a luat chipul omului pentru a-l
mântui. Ea propovăduieşte venirea lui
Dumnezeu pe pământ, aşa cum ne
spune Sfânta Scriptură: „Hristos
Iisus, Dumnezeu fiind în chip, n-a
socotit o ştirbire a fi El întocmai cu
Dumnezeu, Ci S-a deşertat pe Sine
chip de rob luând …” (Filipeni 2.67).
Cine se leapădă de icoana
Mântuitorului tăgăduieşte întruparea
Sa şi se leapădă de credinţa cea
adevărată, căci Iisus Hristos este
„chipul lui Dumnezeu Celui nevăzut,
mai întâi născut decât zidirea”
(Coloseni 1.15; II Corinteni 4.4).
Mulţi creştini au primit moarte
mucenicească apărând sfintele icoane
dispreţuite de eretici, în secolul al VIIlea. Biruinţa lor faţă de duşmanii
icoanelor, se sărbătoreşte cu slujbe de
mulţumire în prima Duminică a
Postului Mare - Duminica Ortodoxiei.
Cinstea pe care o dăm sfintelor
icoane se îndreaptă către persoanele
înfăţişate în ele aşa cum atunci când
privim fotografia mamei sau a tatei,

mintea noastră se îndreaptă către
aceste persoane (mama sau tata).
Privind sfintele icoane, rugândune cu evlavie în faţa lor, ne simţim mai
apropiaţi sufleteşte de persoanele
înfăţişate în icoane; ne aprindem
sufleteşte de râvna sfântă de a ne trăi
viaţa cu mai multă sfinţenie.
C u m s p u n e a S f. I o a n
Damaschinul „prin icoane suntem
conduşi cu mintea la ceea ce este divin
şi spiritual. Prin păstrarea memoriei
celor pictaţi în icoane, suntem inspiraţi
să-i imităm pe sfinţi”.
Sfintele icoane ne înfăţişează
întreaga învăţătură creştină a credinţei
ortodoxe, de multe ori mai bine şi mai
pe înţelesul tuturor, decât o carte de
învăţătură creştină; aceasta nu
înseamnă să nu citim în cartea de
învăţătură creştină, cum este
Catehismul Creştinului Ortodox.
Icoanele nu sunt idoli aşa cum

spun cei care au părăsit credinţa
ortodoxă. Idol, prin definiţie, înseamnă
înfăţişarea unui animal, a unei păsări,
a unei pietre, a unui copac, pe care-i
consideri Dumnezeu şi te închini lor.
Bucovina este vizitată de un
număr mare de persoane, străine de
credinţa noastră, care ne admiră mult
icoanele şi picturile bisericilor de aici, şi
care mărturisesc că sfintele noastre
i c o a n e , î m p re u n ă c u s l u j b e l e
bisericeşti, îi ajută să se simtă mai
aproape de Dumnezeu.
Icoanele fac parte, aşadar, din
zestrea sufletului neamului nostru
creştin ortodox. Sfântul Voievod Ştefan
cel Mare purta permanent cu el cele trei
icoane numite triptic: Icoana
Mântuitorului, a Maicii Domnului şi a
Sfântului Ioan Botezătorul; acolo unde
poposea înainte de a începe lupta şi
după terminarea luptei, mulţumea lui
Dumnezeu pentru toate câte făcea
pentru binele Ţării.
De aceea şi noi ca urmaşi ai
Slăvitului Voievod Ştefan, purtăm o
cruciuliţă sau o iconiţă la piept.
Să dăm slavă lui Dumnezeu,
mulţumindu-I pentru credinţa în care
ne-am născut şi trăim, apărând-o atât
prin cinstirea sfintelor icoane cât şi
prin trăirea vieţii noastre în duhul
sfinţeniei, care este împlinirea voii lui
Dumnezeu (I Tesaloniceni 4, 3).
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