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În perioada 17-19 februarie a.c., la
Biserica Penticostală MARANATA
din Oradea, a avut loc o dublă sărbătoare: a XI-a ediție a Conferinței
pentru familii, cu titlul: „Familia
și spiritualitatea” – conferențiar
pastor dr. Lazăr GOG, pastorul Bisericii Penticostale „EMANUEL”
din Anaheim, CA, SUA, iar la slujba
de duminică dimineața, sărbătoarea învestirii în slujba de prezbiter
a fratelui Daniel URDA și în slujba
de diacon a fraților George DUME,
Samuel MAGHIAR și Ciprian SABĂU. Actul învestirii în slujbă prin
rugăciune cu punerea mâinilor a
fost oficiat de pastorul coordonator
al bisericii – Viorel CHICHINEJDI,
împreună cu pastorii invitați: dr.
Lazăr GOG și Ioan MOLDOVAN –
președintele Comunității Penticostale Regionale Oradea, Petru FORȚ,
Nicolae GAL și Stelian MAG.

Ce înseamnă
Paștele
pentru tine?

G

Diacon FĂNEL ȘUTEU
Biserica Penticostală Nr. 5,
Cluj-Napoca

„...căci Hristos,
Paștele noastre,
a fost jertfit.”
(1 Corinteni 5.7b)

enerația XXI știe
ce înseamnă prezentul, dar nu știe
trecutul și nici pe departe viitorul. Știe ce înseamnă plăcerea,
dar fuge de orice ideal moral.
Știe ce înseamnă confortul, dar
nu căldura sufletească. Știe ce
este consumul neproductiv, dar
nu-și dă seama cum este cel
productiv. Știe ce este marca
înregistrată, dar nu știe că viața
este înregistrată; știe ce este numele scris în registrul adunării,
dar nu cel scris în Cartea Vieții.
Știe să primească, dar a uitat
să ofere. Știe ce este patima,
dar nu pasiunea. Știe ce este
colțul de stradă, dar nu colțul de rai. Știe ce
înseamnă BFF, KFC, IBM, SIDA sau NATO,
dar nu mai înțelege literele scrise de Mâna
lui Dumnezeu pe zidul Babilonului lumii.
Știi tu ce înseamnă Golgota Este momentul
să te oprești și să te întrebi: „Ce înseamnă pentru
mine Paștele? Doar mâncare, băutură, somn,
iepuri din ciocolată, miei nevinovați, ouă roșii,
parfum de primăvară și întâlniri cu prietenii?”
Mai știm noi ce înseamnătate are afirmația
„Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit…” (1 Corinteni 5:7b)?
Pentru creștinii adevărați, Paștele înseamnă
ceea ce a însemnat și pentru Domnul lor – cel
puțin trei lucruri (abreviate prin formula DIV,
de la cuvântul „DIVin”): (1) Durere, (2) Iubire
și (3) Victorie. Pentru a înțelege acest lucru
vom folosi imaginea, deoarece „o imagine valorează mai mult decât zece mii de cuvinte” (Confucius) și „ceea ce cuvântul spune, imaginea ne
arată în tăcere” (P. Evdokimov). Iată imaginea
pe care o vom folosi. Sunteți curioși să aflați
istoria imaginii de sus? Aflat în Ierusalim între
anii 1870-1873, Holman Hunt, liderul Frăției
Prerafaelite, a pictat acest tablou, intitulat
„Umbra morții”. Pictura este grăitoare, făcând
referire la Paște ca la o realitate continuă în
viața Mântuitorului Isus.
1. Paștele înseamnă durere
Cine a fost Omul din umbra morții? În
lumina amurgului care pătrunde în atelierul
din Nazaret al Dulgherului, după o zi de trudă,
Hristos, dezbrăcat până la brâu, își înalță bra-

țele. Ochii îi privesc spre cer agonic sau extazial.
Parcă este marele Atlas, care ține pe umerii
Săi bolta cerească.
Ultimele raze de soare intră în încăpere
prin ușa deschisă, proiectând o umbră întunecată, cruciformă, pe zidul din spatele Lui.
Acolo, fixate pe o scândură orizontală, uneltele
dulgherului vorbesc despre ciocan și piroane,
iar umbra mâinilor sfinte atinge capetele scândurii. Despre ce am putea vorbi, văzând umbra
Sa proiectându-se în viitorul sumbru? Despre
durere. Iată Omul, în fața unei umbre care prefigura realitatea crudă care Îl aștepta: crucea.
„Ni-L putem imagina seara”, spune Sheen,
„după o zi de lucru, mâncând, întinzându-Și
brațele Sale epuizate pentru a Se destinde, în
timp ce soarele ce apunea desena pe peretele
opus umbra unui om pe cruce”.
Picioarele îi stau parcă țintuite pe un lemn
vertical nevăzut. Jos, lepădat lângă capra de
lemn, stă turbanul care i-a cules broboanele de
sudoare din arșița orelor zilei. Forma circulară
a acestuia și culoarea roșu trandafiriu ne oferă
un simbolism aparte care trimite spre cununa
împletită de soldați, amintind de sângele care va
țâșni mai târziu sub sfâșierea spinilor.
Îngenuncheată în acest sanctuar de lemn,
printre așchii, în plan secundar, apare o femeie.
Deschizând lădița cu darurile scumpe primite
de la magi, cu spatele spre ușa larg deschisă,
cu fruntea rezemată de braț, mama sfântă privește umbra Crucificatului pironită de perete...
Uimire? Consternare? Groază? Dragoste împletită cu durere? „Ne-o putem imagina”, contiContinuare...
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Sărbătoare în Biserica Penticostală „Betleem”
din comuna Conțești, județul Dâmbovița, în
data de 3 martie a.c., cu ocazia ordinării
fraților Iulian (Natan) Burloi și Romeo Stan
în slujba de prezbiter și a fraților Petrică
Tudorache și Emil Tudor în slujba de diacon.
Comisia de ordinare a fost formată din
pastorii Dumitru Bătăușu, Caraian Daniel,
Cozma Nicolae și Iulian Chelu, pastorul
Bisericii „Betleem” (foto stânga).

În data de 15 ianuarie a.c., în Biserica
Penticostală „Betezda” din București a avut loc
ordinarea în slujba de prezbire a fraților Tomiță
Costache, Pavel Găinariu și Virgil Axinia. Au fost
prezenți pastorii Mărcuț Comarița, Dumitru
Bătăușu, Corneliu Livanu și Iulian Chelu,
pastorul Bisericii „Betezda” (foto dreapta).

