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AVIZAT DIRECTOR,
PROF. ROŞIORU SILVIU STELICĂ

DUMINICA ORTODOXIEI
(08.03.2020)

În baza parteneriatului numărul 2441 din 10.09.2018 dintre Parohia
Șuțești și Școala Gimnazială „Costache Grigore Șuțu” din comuna Șuțești,
județul Brăila, respectând îndrumările Înaltpreasfințitului Părinte Doctor
Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos primite prin intermediul adresei
numărul 414 din 14.02.2020, în data de 8 Martie 2020, în prima Duminică a
Sfântului și Marelui Post, a Ortodoxiei, a avut loc premierea celor zece elevi
care au participat la la concursul de pictură de icoane și încercări iconografice,
ediția a XX-a.
Astfel, în data de 08.03.2020, cei zece elevi, însoțiți de profesorul de
Religie Ortodoxă, Băurceanu Dan-Gabriel, au participat la Sfânta Liturghie
oficiată în biserica parohiei Șuțești, cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și
Elena” de către preacucernicia sa, preacucernicul preot paroh Constantin
Diaconu. Menționăm, faptul că elevii au dat răspunsurile liturgice cuvenite cu
ajutorul domnului profesor și al psaltului parohiei.
În urma participării la slujbă
elevii au înțeles importanța
sfintelor icoane în viața noastră
și faptul că icoana deși nu este
originalul,
identică
cu ci se deosebește de el în ceva și cu ceva, este o asemănare,
un model, o întipăritură a cuiva, care arată în ea pe cel ce este înfățișat
în icoană, după cum afirmă Sfântul Ioan Damaschinul în lucrarea sa
“Cele trei tratate contra iconoclaștilor”, traducere din
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Traducere din limba greacă veche, introducere și note de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și
de Misiune Ortodoxă, București, 2016, p 29.
Duminica Ortodoxiei din acest an a fost o zi de bucurie pentru elevi, care au simțit cu adevărat că
nouă, oamenilor, ca întipărire a virtuţii şi ca icoană vie a bunăvoirii şi iubirii faţă de El şi între noi,
“Dumnezeu-Fiul Se face om din iubire desăvârşită faţă de noi, asumându-Şi firea noastră cu toate trăsăturile ei
spre a-i îndupleca pe toţi pentru a răspunde la fel»”.
specifice, în afară de păcat. Astfel, Hristos, aşa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, «ni Se dăruieşte pe Sine
nouă, oamenilor, ca întipărire a virtuţii şi ca icoană vie a bunăvoirii şi iubirii faţă de El şi între noi, spre a-i
îndupleca pe toţi pentru a răspunde la fel»”.

Precizăm faptul că în temeiul notei nr. 33201/25.05.1991 privind acordarea premiilor și
diplomelor în învățământul preuniversitar, al O.G. 137/2000 privind interzicerea segregării școlare
în învățământul preuniversitar și al legii educației naționale nr. 1/2001, cu modificările și
completările ulterioare, concursul s-a desfășurat pe două secțiuni: pentru elevii de la ciclul primar
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și pentru cei de la ciclul gimnazial. Astfel, elevii de la ciclul primar au recompensați cu “DIPLOME
DE EXCELENȚĂ” pentru rezultatele excepționale obținute la concursul de pictură de icoane și
încercări iconografice, ediția a XX-a, iar cei de la gimnaziu cu premii. De asemenea, menționăm
faptul că pe lângă diplome, elevii au primit cărticele de rugăciuni și sfinte icoane.

Mai mul decât atât, după Sfânta Liturghie, elevii, împreună cu preacucernicia sa,
preacucernicul preot paroh Constantin Diaconu și cu domnul profesor Băurceanu Dan-Gabriel au
luat parte la o agapă frățească organizată de către parohia Șuțești. În acest context, elevii au simțit
grija și iubirea pe care Sfânta Biserică le-o poartă, cu atât mai mult cu cât anul 2020 este dedicat de
către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pastorației părinților și copiilor.
Mai mult decât atât, în cele ce urmează vom prezenta pe scurt motivul pentru care
Arhiepiscopia Dunării de Jos a rânduit ca în fiecare an, în prima Duminică a Sfântului și Marelui
Post să se organizeze concursul de pictură de icoane și încercări iconografice. Astfel, originea
Duminicii Ortodoxiei se regăsește într-o perioadă extrem de frământată, desfășurată între anii 726843, când cinstitorii sfintelor icoane au cunoscut disprețul celor care nesocoteau icoanele, numiți
iconoclaști. Sinodul al VII-lea Ecumenic, care a avut loc la Constantinopol între 24 septembrie și
13 octombrie 787, a dezbătut problema iconoclasmului. Prin consensul Sfinților Părinți participanți
s-a reafirmat tradiția bisericească cu privire la cinstirea sfintelor icoane, formulându-se, în ultima
sesiune, învățătura ortodoxă despre sfintele icoane. Însă receptarea hotărârilor Sinodului VII
Ecumenic a fost anevoioasă mai ales după încoronarea împăratului iconoclast Leon Armeanul (813820), care la scurtă vreme după definirea învățăturii privind cinstirea icoanelor, a redeschis o altă
perioadă de respingere a icoanelor și de prigoană împotriva celor care cinsteau sfintele icoane. Din
acest motiv, victoria definitivă a Ortodoxiei împotriva iconoclaștilor a fost proclamată abia în anul
843, în prima duminică din Postul Mare. Această biruință s-a datorat în mare măsură
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binecredincioasei împărătese Teodora, dar și patriarhului Metodie al Constantinopolului (843-847),
care, împreună cu poporul dreptmăritor, au proclamat în mod definitiv și oficial cultul Sfintelor
Icoane printr-o procesiune triumfală în capitala Imperiului Bizantin. În semn de aducere aminte față
de această biruință, până în prezent la sărbătoarea Duminicii Ortodoxiei se organizează procesiuni
mărturisitoare ale credincioșilor ortodocși care poartă în mâini sfinte icoane.
Din acest motiv, sfintele icoane au fost cinstite și în comunitatea noastră prin organizarea
celei de-a XX-a ediții a concursului de picture de icoane li încercări iconografice. Astfel, micii
iconari au primit aprecierea întregii comunități ai localității Șuțești, prezență la Sfânta Liturghie,
care a avut prilejul de a admira creaților tinerilor datorită micii expoziții organizate cu această
ocazie.

Întocmit,
Prof. Băurceanu Dan

