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„Medicul [i teologul trebuie s\ caute
urma lui Dumnezeu `n crea]ie“
Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini
de Constantin CIOFU Ortodoc[i - filiala Ia[i [i Proiectul
~n Amfiteatrul Anatomie „Dreptul la via]\“ au organizat, mar]i,
Mare „I. Petrovanu“ al Unidezbaterea „~ntre dreptul de a alege
versit\]ii de Medicin\ [i Farmacie (UMF) „Gr. T. Popa“
din Ia[i a avut loc, `n urm\ cu
dou\ zile, cu binecuvântarea
~nalt Preasfin]itului P\rinte
Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor
[i Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, dezbaterea „~ntre
dreptul de a alege al femeii [i
dreptul la via]\ al copilului“.
~n deschiderea `ntrunirii, la

PE SCURT
100 de ani
de la na[terea
compozitorului
Achim Stoia
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Compozitorul ie[ean Achim
Stoia va fi omagiat sâmb\t\,
29 mai, la Biserica „Buna
Vestire“ din Ia[i. R\spunsurile
la Sfânta Liturghie, care va fi
oficiat\ `n aceast\ zi de pr.
paroh Iulian Necula, vor fi
date de corurile reunite
„Nicolaus“ [i Vox Artis“, dirijate de Adrian Sârbu. Apoi va
fi oficiat\ slujba Parastasului
pentru maestrul Achim Stoia.
„Cânt\rile Sfintei Liturghii vor
fi interpretate din Liturghia
modal\ compus\ de c\tre
maestrul Achim Stoia. Multe
dintre cânt\ri sunt date pe opt
voci, deci este o Liturghie cu
totul deosebit\, partiturile fiind puse la dispozi]ie de so]ia
compozitorului“, ne-a spus pr.
paroh Iulian Necula. Anul
acesta se `mplinesc 100 de ani
de la na[terea compozitorului
[i `ntemeietorului de [coal\
Achim Stoia. Cu acest prilej,
Filarmonica din Ia[i a organizat un concert `n omagiul
maestrului, iar Universitatea
de Arte „George Enescu“ din
Ia[i va lansa sâmb\t\, `ncepând cu ora 17:00, o colec]ie de
crea]ie a maestrului Achim
Stoia intitulat\ „Coral variat [i
cânt\ri liturgice“. (C.C.)

care au participat studen]i atât de la Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae“, cât [i de la UMF Ia[i,
pr. Dumitru P\duraru, redactor colaborator al Radio
TRINITAS, [i-a exprimat bucuria de a r\spunde invita]iei
tinerilor ascoreni. „Am venit
cu bucurie `n aceast\ sear\.
Dincolo de vorbele care se vor
rosti r\mâne atitudinea pe
care o ve]i avea fa]\ de propria persoan\ [i fa]\ de viitoarea familie. Este important s\-L m\rturisim pe Hristos, pentru c\ El este Dumnezeul nostru. Dac\ suntem aici,
s\ ne amintim cuvintele Mântuitorului care spune: «Unde
sunt doi sau trei aduna]i `n
numele meu [i eu sunt `n mijlocul lor». Nu este o Liturghie
`n aceast\ sear\, dar este o
discu]ie care atinge esen]a
acesteia“, a spus pr. Dumitru
P\duraru, care a continuat
prin a-i prezenta pe invita]ii
de la dezbatere: pr. prof. dr.
Mihai Valic\, slujitor la Catedrala ortodox\ „Sfânta Treime“ din Vatra Dornei, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, [i Daniel Mazilu, consultant parlamentar.

„Nu exist\ dreptul
femeii de a ucide“
Conferin]a a abordat patru
teme: Din ce moment poate fi
considerat fiin]\ uman\ copilul nen\scut? Cine decide asupra vie]ii f\tului `n cazurile
când se impune avortul terapeutic? Necesitatea implement\rii unui program de informare cu privire la contracep]ie [i avort `n [coli [i licee.
Cum se implic\ institu]iile
publice `n problemele dezb\-

al femeii [i dreptul la via]\ al
copilului“. Manifestarea s-a derulat `n
cadrul Programului „1 Iunie - Ziua
copilului n\scut [i nen\scut“.

tute [i ce m\suri se vor lua
pentru solu]ionarea acestora?
Pr. prof. dr. Mihai Valic\ a
sus]inut o alocu]iune `nso]it\
de imagini [i texte `n Power
Point, prezent=nd câteva imagini despre omul care este chipul [i asem\narea lui Dumnezeu. „Ca s\ putem `n]elege
care este valoarea omului trebuie s\ cunoa[tem care este
`nv\]\tura Bisericii noastre.
Medicul [i teologul trebuie s\
caute urma lui Dumnezeu `n
crea]ie, `n]elegând-o din ra]ionalitatea acesteia. Medicina
nu are voie s\ se opreasc\ la
limita [tiin]ei. Ea trebuie s\
mearg\ mai departe [i s\ aib\
intui]ia de a dori s\ caute, s\
cerceteze. Teologia are obliga-

]ia moral\ s\-[i exercite func]ia [i voca]ia de cenzur\ etic\
[i s\ joace un rol corectiv atunci când demnitatea persoanei este pus\ `n pericol de [tiin]a care mimeaz\. Nu exist\
dreptul femeii de a ucide.
Dumnezeu a creat via]a, iar omului nu `i este `ng\duit s\
atenteze `mpotriva ei. Astfel,
avem de ales `ntre sfin]enia
vie]ii `ntru Hristos, care aduce
bucurie, pace [i mântuire, [i
`ntre «calitatea» tr\irii vie]ii
dup\ duhul lumii, care aduce
pe termen scurt o «rezolvare»
a unei crize, dar pe termen
lung triste]e, zbucium [i osând\ ve[nic\. ~n Sfânta
Scriptur\ nu exist\ dreptul femeii de a alege s\ ucid\ sau s\

Seara comediei române[ti la
Biserica Toma Cozma din Ia[i
Ziua Interna]ional\ a Copilului constituie, `n
fiecare an, un moment plin de bucurie [i emo]ie
care ne pune `n fa]\ imaginea sfânt\ a copilului,
re`nvie `n memorie clipele minunate ale copil\riei, dar `n acela[i timp reprezint\ [i un moment de reflec]ie asupra responsabilit\]ii de a fi
p\rinte, de a avea copii, de a le asigura o aleas\
cre[tere, educare [i formare. Trebuie s\ ne `n-

„Mar[ul vie]ii“,
pentru a treia oar\
`n Ia[i
Duminic\, 30 mai, `ncepând cu ora 17:00, se va desf\[ura a treia edi]ie a „Mar[ului vie]ii“ pe traseul Parcul
Copou - Bd. {tefan cel Mare
[i Sfânt - Catedrala mitropolitan\ din Ia[i. Mar]i, 1 iunie, de Ziua copilului, `ncepând cu ora 18:30, ~nalt
Preasfin]itul P\rinte Teofan
va oficia `n Catedrala mitropolitan\ din Ia[i Acatistul
Sfântului Stelian, ocrotitorul
copiilor. Manifest\rile se vor
`ncheia prin aprinderea unei
cruci de lumân\ri, `n memoria copiilor nen\scu]i, pe esplanada Bisericii „Sf. Nicolae“ - Domnesc.

nasc\. Ea este chemat\ s\ fie
izvor de via]\“, a spus pr. prof.
dr. Mihai Valic\. ~n continuare au fost rulate dou\ filme
despre consecin]ele avortului,
realizate de c\tre tinerii ascoreni, apoi a avut loc dezbaterea propriu-zis\ când tinerii
prezen]i `n Amfiteatrul Anatomie Mare „I. Petrovanu“ au
adresat `ntreb\ri invita]ilor.
La final, Bogdan Popescu, coordonatorul Proiectului „Dreptul la via]\“, a mul]umit tuturor celor care au participat
la dezbatere [i i-a invitat pe
studen]i s\ se al\ture [i celorlalte activit\]i dedicate Programului „1 Iunie - Ziua copilului n\scut [i nen\scut“. a

drept\m apoi privirea c\tre to]i acei copii care,
din cauza lipsurilor, a greut\]ilor de tot felul, nu
se pot bucura de copil\rie. Cu prilejul acestei s\rb\tori, parohia Toma Cozma din Ia[i invit\, duminic\, 30 mai, `ncepând cu ora 16:00, pe to]i copiii [i tinerii, `mpreun\ cu p\rin]ii lor, s\ participe la Seara comediei române[ti. Prin aceast\
ac]iune, parohia Toma Cozma `[i propune s\ ofere
momente pl\cute copiilor care nu au avut posibilitatea de a participa la spectacole de teatru, dar
[i s\ trezeasc\ interesul pentru minunatul tezaur
al repertoriului artistic românesc. (V.O.)

RECENZIE

Limbajul tainic al Epifaniei
de Drago[ DÂSC|
~n limba greac\, eikonographia
`nseamn\ „scriere cu imagini“. Datorit\ influen]ei Rena[terii asupra
R\s\ritului cre[tin, acest sens originar al artei iconografice aproape a
disp\rut. De[i atra[i de frumoasa
cromatic\ a icoanei, majoritatea oamenilor nu `n]eleg c\ icoana nu este
o simpl\ pictur\ ce trebuie s\ redea
cât mai armonios propor]iile legiferate `n natur\, ci o transcriere `n culori a dogmaticii Ortodoxiei. ~n cel
mai influent tratat de iconografie
bizantin\, Erminia lui Dionisie din
Furna, zugravul de icoane este
sf\tuit s\ nu deseneze dup\ natur\
fiindc\ ceea ce se urm\re[te este
„`mpodobirea cu frumoas\ podoab\
[i `nchipuire cerul, duhovnice[te v\-

zut al bisericii“. Avem nevoie de
c\r]i despre arta „scrierii“ icoanelor,
c\r]i care s\ redea sensul originar al
acestei arte autentic cre[tine.
O astfel de carte este cea scris\
de p\rintele ieromonah Mihail
Ghea]\u: „Teofania - Scurt\ incursiune biblic\ [i artistic\ `n istoria
icoanei «Botezul Domnului»“ [i publicat\ `n 2010 la Editura Doxologia
a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei.
A[a cum m\rturise[te autorul: „Lucrarea de fa]\, dedicat\ icoanei
«Teofaniei de la Iordan», s-a dorit a
fi [i un pretext prin care s\ supun
aten]iei neb\nuita `nc\rc\tur\ de
frumuse]e, de putere [i de adev\r pe
care o icoan\ poate s\ o tezaurizeze,
poten]ial cel mai adesea ignorat
prin promovarea `n spa]iul eclesial a
unor imagini pictate `ntr-o manier\
naturalist\, câteodat\ frumoase,

dar `ntotdeauna sec\tuite de prezen]a Duhului“. Scena iconografic\
a Teofaniei (Ar\tarea lui Dumnezeu) sau „Epifania“ este o imagine
esen]ial\ care adun\ [i anim\ `n jurul ei toate profe]iile referitoare la
`ntruparea [i ar\tarea lui Hristos.
Pornind de la adev\rul c\ pe actul
~ntrup\rii Domnului se fundamenteaz\ `ntreaga teologie a
icoanelor, p\rintele Mihail Ghea]\u
ne poart\ `ntr-un periplu fascinant
`n universul mistic al icoanei
Botezului Domnului. Pornind de la
o ampl\ introducere `n arta iconografiei cre[tine, continuând cu o
discu]ie despre mesajul dogmatic al
icoanei Epifaniei (prefigur\ri ale
Botezului `n Vechiul Testament;
Noul Testament - izvor biblic [i imagistic al icoanei Epifaniei), autorul
ne preg\te[te pentru cel mai dens
capitol al lucr\rii sale, „Icoana Botezului Domnului o posibil\ inter-
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pretare artistic\“. ~n acest capitol,
p\rintele Mihail Ghea]\u realizeaz\ un adev\rat curs de hermeneutic\ iconografic\, deslu[ind pentru
cititorii c\r]ii limbajul tainic al compozi]iei icoanei Epifaniei.
Citind cartea „Teofania - Scurt\
incursiune biblic\ [i artistic\ `n istoria icoanei «Botezul Domnului»“,
`nv\]\m c\ sensul icoanei este mai
cuprinz\tor decât con]inutul s\u.
„Nu putem vorbi despre icoan\ `n
deplin\tatea ei f\când abstrac]ie de
specificul formei iconografice [i de
alte elemente care ]in de con]inutul
acesteia, pentru c\, a[a cum nu
orice vas poate primi orice con]inut,
tot astfel, nu orice con]inut estetic
poate deveni l\ca[ [i mediator al
harului“ (p. 173). P\rintele Mihail
Ghea]\u a adunat sub acela[i titlu
texte [i imagini care alc\tuiesc
`mpreun\ nu doar una dintre cele
mai bune hermeneutici iconografice

scrise `n ultimii ani, ci [i o dogmatic\ istoric\ a icoanei Epifaniei
care ne introduce `n semnifica]iile
adânci ce pun `n lumin\ misiunea
Fiului lui Dumnezeu `ntrupat [i angajarea Lui `n planul de mântuire a
lumii. a

