
Duminica Ortodoxiei 
 

Prima duminică a Postului Sfintelor Paşti mai este cunoscută şi 

ca Duminica Ortodoxiei. Această duminică aminteşte de 

evenimentele din data de 11 martie 843, când, sub împărăteasa 

bizantină Teodora, s-a pus capăt luptei împotriva cultului sfintelor 

icoane (iconoclasmului). La această dată, restabilirea cultului 

sfintelor icoane a fost celebrată în mod solemn printr-o procesiune 

triumfală de la Biserica Maicii Domnului din Vlaherne (cartier din 

oraşul Constantinopol) până la catedrala Sfânta Sofia. Tot atunci, 

patriarhul de Constantinopol, Sfântul Metodie, împreună cu 

sinodul Bisericii, au 

alcătuit un document, 

numit Sinodiconul 

Ortodoxiei, prin care 

erau condamnate 

public toate ereziile 

(învăţături contrare 

adevărurilor de 

credinţă), inclus fiind 

şi iconoclasmul, şi, 

totodată, celebra 

memoria tuturor celor 

care au contribuit la stabilirea şi apărarea dreptei credinţe în 

Biserică. S-a hotărât ca, în fiecare an, prima duminică din Postul 

Mare să se numească Duminica Ortodoxiei şi să se dea citire 

Sinodiconului amintit, în semn de aducere aminte a victoriei Ortodoxiei 

împotriva tuturor învăţăturilor greşite.  
___________________________________ 
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De ce cinstim Sfintele Icoane 
 

Prin termenul de icoană (din grecescul eikon = imagine, chip, figură, asemănare, 

reprezentare) se înţelege, în general, orice reprezentare vizibilă a unei persoane sau 

a unui obiect. În Biserica creştină, prin sfintele icoane se înţeleg reprezentările 

vizibile redate prin zugrăvire, ale chipurilor lui Dumnezeu, Mântuitorului Iisus 

Hristos, Duhului Sfânt, Maicii Domnului, sfinţilor îngeri, ale tuturor sfinţilor, 

precum şi ale unor scene biblice. Sfintele icoane reprezintă astfel ceva real şi existent, 

deci nu sunt creaţii imaginare şi fictive, izvorâte din fantezia vreunui credincios.  

Între sfânta icoană însă, ca reprezentare vizibilă, şi chipul originalului reprodus, 

sau prototipul ei, nu există totuşi identitate. Natura originalului nu poate fi 

reprezentată vizibil, ci numai forma sau numai chipul său, de aceea şi sfânta icoană 

rămâne numai o asemănare, un model sau o reprezentare a originalului.  

Cinstirea sfintelor icoane în Biserica creştină îşi are în primul rând temeiul ei 

fundamental şi esenţial în întruparea Mântuitorului. Prin întruparea Sa, Mântuitorul 

a dat posibilitatea de a I se reprezenta chipul Său pe sfintele icoane. Nu poate fi vorba 

despre o reprezentare pe icoană a chipului naturii sau fiinţei divine, deoarece este de 

natură spirituală, ci numai despre o reprezentare după formele felurite în care 

Dumnezeu sau sfinţii îngeri s-au arătat în lume. După mărturia din viziunea 

proorocului Daniel (Daniel 7, 9), chipul lui Dumnezeu Tatăl este reprezentat pe 

sfintele icoane mai ales ca un bătrân venerabil; chipul Sfântului Duh, sub forma unui 

porumbel (Matei 3, 16; Marcu 1, 9; Luca 3, 22; Ioan 1, 32) sau ca limbi de foc (Fapte 2, 

3), iar chipul sfinţilor îngeri, sub forma de trup omenesc, cu aripi şi sabie sau floare 

în mână (Facere 3, 24; Isaia 6, 2; Facere 18, 2). Din mărturiile Sfintei Scripturi se 

desprinde apoi adevărul că Însuşi Dumnezeu i-a dat poruncă lui Moise pentru unele 

chipuri şi figuri, care au avut, în acea vreme, aceeaşi semnificaţie şi s-au împărtăşit 

de aceeaşi cinstire ca şi sfintele icoane de astăzi. Atunci când Moise construieşte 

Cortul sfânt după modelul arătat de Dumnezeu (Ieşire 25, 40; Faptele Apostolilor 7, 

44; Coloseni 2, 17; Evrei 8, 5), din porunca divină va rândui heruvimii din Sfânta 

Sfintelor (Ieşire 25, 18-22) şi va ţese „chipuri de heruvimi” pe perdeaua de la Sfânta 

Sfintelor (Ieşire 26, 31; 36, 35) şi pe cele zece covoare ce acopereau sanctuarul (Ieşire 

26, 1; 36, 8), după cum regele Solomon va face acelaşi lucru la Templu (III Regi 6, 23-

28; 29, 32-35; II Paralipomena 3, 10-14). Acestor chipuri de heruvimi li s-a adus 

cinstirea cuvenită, fiind considerate obiecte de cult şi de adorare a lui Dumnezeu de 
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către poporul evreu, după cum sfântul locaş a fost cinstit de Mântuitorul şi de sfinţii 

apostoli.  

Porunca din Vechiul Testament de a nu face „chip cioplit, nici vreo înfăţişare a celor 

ce sunt sus în cer, sau în jos pe pământ, sau în apă şi sub pământ” (Deuteronom 5, 8-9), 

avea menirea de a-i feri pe evrei – dar şi pe noi cei de astăzi – să-l identifice pe 

Dumnezeu cu ceva din creaţie. Reprezentarea lui Dumnezeu însă în icoană a devenit 

posibilă datorită întrupării Fiului. Despre Mântuitorul, Sfânta Scriptură ne spune că 

„Dumnezeu S-a arătat în trup” (I Timotei 3, 16), având înfăţişarea „ca un om” (Filipeni 

2, 7), că este „chipul lui Dumnezeu” (II Corinteni 4, 4; Filipeni 2, 6) sau „chipul fiinţei 

lui Dumnezeu” (Evrei 1, 3). Aşadar în Vechiul Testament orice reprezentare a lui 

Dumnezeu era interzisă, pentru că de vreme ce Dumnezeu nu Se întrupase, 

reprezentarea Sa nu era decât produsul fanteziei umane, adică o imagine falsă, o 

cădere în idolatrie. Icoana oferă singura imagine posibilă a lui Dumnezeu Cel 

nevăzut, făcut văzut în Hristos prin întrupare.  

Mărturiile Sfintei Tradiţii dovedesc existenţa şi cinstirea sfintelor icoane încă din 

primele secole ale Bisericii primare, statornicind şi datoria cultului creştin de a cinsti 

sfintele icoane. Scriitorii bisericeşti ai primelor veacuri (Tertulian, Eusebiu de 

Cezareea) afirmă că au văzut sfinte icoane. Cea mai evidentă mărturie în aceste sens 

fiind picturile aflate în catacombele romane. Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VII-lea 

ecumenic din anul 787 hotărăsc, în conformitate cu tradiţia deja consolidată a 

Bisericii, ca sfintele icoane să fie cinstite cu sărutare şi închinare respectuoasă. 

Cinstirea adusă icoanei nu se referă la materialul sau culorile din care ea este 

alcătuită, ci fiinţei închipuite de ea.  

Cinstirea sfintelor icoane îşi are temeiul şi în nevoia de concret sau în dorinţa de 

apropiere faţă de Dumnezeu a credinciosului. Omul simte în general necesitatea de 

a avea redată în formă vizibilă chipul persoanelor apropiate şi îndrăgite. De aceea, 

credinciosul doreşte să aibă reprezentat pe icoane chipul lui Dumnezeu, al 

Mântuitorului, sau chipul celor care alcătuiesc în ceruri Biserica triumfătoare, spre 

care se îndreaptă cu închinare şi rugăciuni de laudă, de cerere sau de mulţumire. În 

acest sens, icoanele au şi un rol didactic-intructiv, întrucât mijlocesc în formă vizibilă 

şi simbolică mărturisirea adevărurilor de credinţă. Ele sunt o adevărată cateheză 

prin care credinciosul ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu şi la cele necesare spre 

mântuire. Ceea ce Scriptura ne învaţă prin cuvântul scris  – afirmau părinţii de la 
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sinodul local de la Constantinopol din anul 869 – icoana ne învaţă şi ne încredinţează 

prin culori. Icoanele au însă un rol misionar şi o valoare educativ-morală, deoarece sunt o 

predică vizuală, permanentă, a tot ceea ce învaţă şi propovăduieşte Biserica pe calea 

adevărului şi a îndreptării; trezesc, întreţin şi întăresc peste tot viaţa duhovnicească. 

Sinodul al VII-lea ecumenic, statornicind cinstirea sfintelor icoane, a precizat şi 

natura cinstirii lor, afirmând că ele trebuie cinstite „cu sărutare în închinare 

respectuoasă, nu cu adevărata închinare dumnezeiască ce se cuvine numai fiinţei 

unice dumnezeieşti”. Dacă adorarea lui Dumnezeu este un cult suprem, absolut şi 

deplin, cinstirea sfintelor icoane este un cult subordonat, inferior aceluia şi relativ, şi, 

se integrează pe deplin în ordonarea latreutică.  

Pentru importanţa deosebită pe care o au sfintele icoane peste tot în viaţa religios-

morală, cinstirea lor în Biserica Ortodoxă se încadrează pe deplin în cultul divin, în 

viaţa liturgică, în activitatea de sfinţire a Bisericii şi în strădaniile celor credincioşi 

spre mântuire, de care nu poate fi separată. În concluzie, se poate spune că icoanele 

sunt de mare ajutor în cultul intern şi extern, personal şi public, pentru că ajută 

credinciosul să se concentreze în rugăciunea lui.  

__________________________________________________ 

Pildă de folos 

Răutatea invidiei 
 

Trăia odată un om bogat, care niciodată nu era mulţumit de bunurile ce le avea, ci 

dorea tot mai multe avuţii. Pe lângă toate, omul era şi 

foarte pizmăreţ (indivios). Alături de dânsul, trăia un sărac 

cu familie numeroasă, iar bogatul nu mai putea de ciudă, 

văzând că vecinul său era mereu în pace şi mulţumit cu 

soarta lui.  

Într-o zi, un înger coborî la bogat şi-i zise: Omule, este plin 

cerul de văicărelile tale. Iată, Domnul Dumnezeu m-a trimis să-ţi 

spun că se va milostivi de tine şi-ţi va împlini cererile. Spune-mi 

ce doreşti şi îndată vei dobândi, însă cu o condiţie: să nu te 

superi că vecinul tău va primi îndoit de cât vei lua tu. 

Bogatul se bucură nespus de mult la vestea adusă de 

solul ceresc, dar îndată se întristă profund la gândul că 
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vecinul va primi îndoit. Invidia îl ardea ca un foc mistuitor şi stătea mut la picioarele 

îngerului.  

După o vreme se hotărî să vorbească şi răspunse: Slugă a Celui Preînalt: te  rog să-

mi scoţi un ochi. 

De ce să-ţi pricinuiesc o astfel de durere şi pagubă?, întrebă îngerul. 

Pentru ca vecinul meu să piardă vederea la amândoi ochii!, răspunse bogatul. 

______________________________________ 
 

Cine erau cărturarii din Sfânta Scriptură? 
 

La plural, cărturari (ebr. soperim ; gr. grammateis, nomikoi – experţi în lege) şi 

nomodidaskalos (învăţători ai legii), cărturarii erau experţi în studierea legii lui Moise 

(Tora). La început această ocupaţie au avut-o preoţii. Ezra a fost preot şi cărturar 

(Neemia 8, 9); funcţiile acestea nu erau neapărat separate. Activitatea principală a 

unui cărturar era studiul netulburat (Eclesiasticul 38, 24).  

Apariţia cărturarilor poate fi datată după exilul babilonian. Textul din I 

Paralipomena 2, 55 ar putea sugera că toţi cărturarii s-au unit în familii şi bresle. 

Probabil că ei nu constituiau un partid politic aparte pe vremea lui Ben-Sira (la 

începutul secolului al II-lea î.Hr.), dar au devenit un asemenea partid în urma măsurilor 

represive ale lui Antiochus Epiphanes. Cărturarii puteau fi întâlniţi în Roma în ultima 

perioadă a imperiului precum şi în Babilon, până în secolele al V-lea şi al VI-lea d.Hr. 

Abia din jurul anului 70 d. Hr. avem 

informaţii detaliate despre cărturari 

individuali. Ei au fost influenţi în Iudea 

până în anul 70 d. Hr., dar puteau fi 

întâlniţi în Galilea (Luca 5, 17) şi în 

Diaspora. Cărturarii au fost cei care au 

organizat serviciile la sinagogă. Unii 

dintre ei erau membri cu drepturi 

depline în Sinedriu (Matei 16, 21; 26, 

3). După anul 70 d.Hr. importanţa 

cărturarilor a crescut. Ei au păstrat în 

formă scrisă legea orală şi au transmis 

cu fidelitate Scripturile evreieşti. Ei 
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aşteptau de la elevii lor un respect mai mare decât cel acordat părinţilor (Aboth  4, 

12). 

Cărturarii aveau trei funcţii: 

 Ei păstrau legea. Ei erau cercetători profesionişti ai legii şi apărători ai ei, în 

special în perioada elenistică, în care preoţimea era coruptă. Ei au transmis 

deciziile legale nescrise care au rezultat din efortul lor de a aplica legea mozaică 

în viaţa de toate zilele. Ei pretindeau că această lege orală era mai importantă 

decât legea scrisă (Marcu 7, 5 ş.urm.). Prin eforturile lor religia a fost în pericolul 

de a fi redusă la un formalism lipsit de viaţă. 

 Ei au adunat în jurul lor mulţi elevi pentru a-i învăţa legea. Acestora li se cerea 

să memoreze materialul predat şi să-l transmită fără modificări. Ei dădeau 

învăţături în Templu (Luca 2, 46; Ioan 18, 20). Trebuiau să înveţe fără plată (aşa 

au făcut Rabbi Ţadoc, Hillel şi alţii), dar probabil că erau plătiţi (Matei 10, 10; I 

Corinteni 9, 3-18, afirmaţia lui Pavel despre dreptul lui), ba chiar au profitat de 

poziţia lor de cinste (Matei 12, 40; Luca 20, 47). 

 Ei erau numiţi „învăţători ai legii”, deoarece lor li s-a încredinţat administrarea 

legii în calitate de judecători în Sinedriu (cf. Matei 22, 35; Marcu 14, 43, 53; Luca 

22, 66; Faptele Apostolilor 4, 5; Josephus, Ant. 18. 16 ş.urm.). „Învăţător al legii" 

şi „cărturar" sunt termeni sinonimi şi de aceea nu apar împreună în NT. Ei nu 

erau plătiţi pentru serviciile lor în Sanhedrin. De aceea, dacă nu aveau avere, ei 

trebuiau să-şi câştige existenţa prin alte mijloace. 

Apocrifele Vechiului Testament şi Pseudoepigrafele sunt surse de informaţii cu 

privire la originea partidei cărturarilor. Cărţile lui Ezdra, Neemia, Daniel, 

Paralipomena şi Estera indică de asemenea începutul mişcării, iar Josephus şi Noul 

Testament vorbesc despre acest grup într-o fază de dezvoltare mai avansată. 

Cărturarii nu sunt menţionaţi în Evanghelia a patra (Ioan). Făceau parte în principal 

din partidul fariseilor, dar erau un grup distinct de aceştia. În problema învierii, ei 

au fost de partea lui Pavel şi s-au opus saducheilor (Faptele Apostolilor 23, 9). Ei au 

avut dispute cu Hristos, deoarece El îi învăţa pe oameni cu autoritate (Matei 7, 28-

29) şi condamna formalismul exterior pe care-l propagau ei. Cărturarii au persecutat 

pe Petru şi Ioan (Faptele Apostolilor 4, 5) şi au luat parte la martirizarea lui Ştefan 

(Faptele Apostolilor 6, 12). Deşi majoritatea lor s-au opus lui Hristos (Matei 21, 15), 

unii au crezut în El (Matei 8, 19).  
_____________________________________ 
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Din viața Parohiei  
 
 

I. Venituri (Ianuarie– Februarie) 
 

Pangar (lumânări, colecta duminicală, 
obiecte bisericești)   4,060 
Membrie   3,700 
Donații lunare/pledge    525 
Donații ocazionale   2,280 
 

Botezuri    1,050 
Pomeniri și parastase     690 

—————————————————————— 

       TOTAL  = $ 12,305 
 

Donații materiale pentru biserică 
Anonim - acoperăminte mov pentru Biserică 
Dumitru Babu - obiecte bisericești pentru Pangar 
Vasilichia Burdea - Coffee Makers (Sala Socială) 
Codruța Chiuzan - obiecte bisericești pentru 
Pangar 

 

II. Cheltuieli (Ianuarie-Februarie) 
 

Salarii (preot/cantor/curătenie)     8,441.96 
Asigurare medicala (3 luni)       4,052.94 
Pensie preot paroh         1,088.64 
Transport (lease&gas)        1,166.00 
Întreținere și utilități         3,015.13 
Episcopie (75$/membru)       12,000.00 
Conferința clerului          1,056.91 
Office               203.06 
Alte cheltuieli (violations)            570.00 
—————————————————- 

                          Total = $ 32,012.07 
 

III. Reuniunea de Doamne 
 

Venituri 
Membrie    400 
Cheltuieli 
Curățenie (3 luni)   600 

————————————————— 
 
 
 

 

 IV. Noul Consiliul Parohial 
 

1)  Pr. Ioan Cozma - președ. Parohiei 
2)  Dr. Daniel Dănilă - președ. Consiliului 

Parohial 
3)  Horia Albulescu - vicepreșed. Consiliului 

Parohial 
4)  Violeta Sunda - secretar 
5)  Prof. Ovidiu Savin - casier 
6)  Mariana Vasu - contabil 
7)  Ioan Stăniloae - epitrop 
8)  Ing. Marcel Dănilă - epitrop 
9)  Prof. Grigore Burdea - controlor 
10) Ing. Cristian Radu - controlor 
11) Despina Albulescu  
12) Vasilichia Burdea - președ. Reuniunii de 

Doamne 
13) Codruța Chiuzan - director Școala Dumi-

nicală  
14) Florina Dănilă 
15) Elisabeta Mila 
16) Irina Popa 
17) Nicoleta Radu  
18) Marian Radu  
19) Ioana Radu 
20) Mariana Șoitu - responsabil cultural 
 

Membri de onoare ai Consiliului Parohial 
 

1) Pr. Traian Petrescu 
2) Petre Albulescu 
3) Marilena Albulescu 
4) Anca Salamon 

 

Cu acordul membrilor Consiliului Parohial, 
membrii de onoare pot să ia parte la ședințele 
Consiliului Parohial, dar nu au dreptul să voteze și 
nici să facă propuneri în timpul ședințelor.   

 
Delegați la Congresul Episcopiei 2017-2018 
 

Dr. Daniel Dănilă 
Prof. Grigore Burdea 
Codruta Chiuzan (supleant) 
Vasilichia Burdea (supleant) 
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În urma hotărârii Adunării generale a Parohiei din data de 19 februarie, costul serviciilor 
religioase si al membriei este următorul:  

Botez: $ 165 - membri; $ 220 - nemembri; 
Cununie: $ 220 - membri; $ 275 - nemembri; 
Înmormântare: $ 220 - membri; $ 220 - nemembri; 
Parastas: $ 70 - membri; $ 70 nemembri; 

Pomeniri (prinoase): $ 40 - membri; $ 50 nemembri; 
Membria: $ 200/an - persoanele care lucrează; $ 100 - pensionari și studenți. 

———————————————————————————————————————— 

Evenimente  
 

Botezuri  
 Tristan Aurelius, fiul lui Francis și Anca Digiacomo (Mamaroneck) 
 Alexa Thea, fiica lui Matei și Gabr iela Ciocâr lie (Manhattan) 
 Brian Nicholas, fiul lui Nicolae și Mirela Constantinescu (Astor ia) 
 Mark Lior, fiul lui Ran și Camelia Karp (Plainview) 
 Victor, fiul lui Sergiu Spătaru și Ana Chicu (Brooklyn) 

____________________________________ 

     Pomeniri și parastase 
 

 Teodor și Carmen Nastu, parastas pentru fiica Diana 
 Steluta Marinela, parastas pentru cei adormiti din familie 
 Papa Gheorghe, parastas pentru sotie si cei adormiti din familie 
 Olimpia Aldica, parastas pentru sotul Nicolae 
 Ivan Florica, parastas pentru sotul Constantin 
 William Uscatu, parastas pentru mama Julieta 
 Dr. Simona Noaghiul-Yland, parastas pentru cei adormiti din familie 
 Nistor Dan, parastas pentru Valeria 
 Noici Doina, pomenirea mamei 
 Letitia cu familia, pomenirea celor  adormiti din familie 
 Mila Haralambie si Stela, pomenire pentru Sofia 
 Mariana Șoitu, pomenire pentru soțul Vasile 

 

Membrii parohiei trecuți la Domnul în anul 2016 
 

  Rodica Terner 
  Julieta Uscatu 
  Niculina Capotă 
  Maria Diana Nastu 
  Nicolae Lichiardopol 
 

Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească cu sfinții în Împărăția Sa! 
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