
 

Icoanele şi porunca a doua din Decalog 

În Ortodoxie, icoanele nu sunt adorate ( ca şi Dumnezeu). Ele sunt cinstite sau 

venerate. 

a. A doua poruncă din Decalog spune: "Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo altă 

asemănare cu ceva din câte sunt acolo sus în cer, ori din câte sunt pe pământ, ori din 

câte sunt în apele de sub pământ" (Exodul 20:4 -5). Suntem avertizaţi să nu ne 

imaginăm lucruri cereşti, nevăzute, nici să ne prosternăm sau să adorăm lucruri 

pământești, create, cum ar fi vițelul de aur. Dar este condamnată oare orice fel de 

imagine? Biblia vorbește de la sine, iar răspunsul este NU. 

b. Cu numai cinci capitole mai târziu, în Exod (Ieşire) capitolul 25, Dumnezeu îi dă lui 

Moise o aşa zisă <schiţă divină> pentru construirea Cortului. În special în versetele 

19 și 20, Dumnezeu poruncește să fie făcute imagini de heruvimi, care să fie plasate 

deasupra acoperământului ispăşirii. Aşadar imaginile adevărate nu sunt condamnate 

în Scriptură, ci doar acele imagini false. Mai mult, Dumnezeu promite să se 

descopere pe Sine și să vorbească prin intermediul acelor imagini! (Exodul 25:22). 

c. În Exod 26:1, lui Israelul i se porunceşte să brodeze pe perdelele Cortului "modele 

artistice de heruvimi". Sunt acestea imagini? Absolut! De fapt, ele sunt icoanele 

Vechiului Testament. Imagini pe care Dumnezeu a poruncit să fie făcute. De la 

începuturi, Biserica a iconizat realităţile cereşti devenite palpabile: Hristos Însuși, 

Crucea (Galateni 6:14) și sfinții lui Dumnezeu (Evrei 11 și 12). Sigur, adorarea este 

adusă numai Presfintei Treimi. Dar icoanele care Îl descriu pe Hristos Îl fac mai 

prezent. Hristos este Cel venerat, nu lemnul sau vopseaua. Tot aşa, îi cinstim pe acei 

bărbaţi și acele femei ilustre, eroi ai credinţei, amintindu-ne de ei prin mijloace 

vizuale, numite ''icoane'' sau ''ferestre spre cer''. 
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