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„Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din 
nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi 

găsesc plăcerea Mea: de El să ascultați!” (Matei 17:5)



Scurte Comunicări

Acolo, pe muntele schimbării la Față. ucenicii au auzit încă odată că 
Învățătorul era preaiubit. Era mai mult decât iubit, era iubit mai mult decât 
superlativ de iubit, era iubit așa cum numai Cel divin și veșnic este iubit. Și de 
aceea, în traducerea noastră avem cuvântul complex care e folosit pentru divin și 
sacru și supra-uman, pentru Dumnezeu,  
folosindu-se prefixul „prea”.   Tatăl din 
slava cerească aducea o mărturie despre 
Fiul, ca „Cel Preaiubit!” Astfel avem 
consacrate pentru Dumnezeu expresiile, 
prea-sfânt, prea-înalt, prea-slăvit, prea-
cinstit, prea-mărit, etc. Aici, pe munte, în 
liniștea Taborului luminos, Dumnezeu 
Tatăl Îl cheamă pe Fiul Său „prea-iubitul”. 
Ce legătură uimitoare de dragoste adâncă 
și armonie deplină există în sânul dumnezeirii! Nu e de mirare că imediat, auzind 
cuvintele acestea sacre, este scris „când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la 
pământ, și s-au înspăimântat foarte tare” (Matei 17:6).

La Efeseni 1:6, apostolul Pavel folosește expresia aceasta „spre lauda 
slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui.” Cu adevărat, El 
Domnul slavei, e Preaiubitul lui Dumnezzeu și Preaiubitul nostru.

Preaiubitul meu e Unul, fără seamăn pe pământ,
Glasul Lui e armonia, farmec este-al Lui Cuvânt…

Dar un lucru uimitor pe care îl observăm în Noul Testament, anume, 
faptul că în primul veac credincioșii Domnului se numeau între ei „preaiubiți.” 
Și lucrul acesta spune despre o dragoste mare între ei, o dragoste deosebită de 
iubirea din lume, dar și o dragoste unică, dumnezeiască, pe care o căpătaseră 
prin harul Duhului lui Dumnezeu. Astfel găsim că Filimon din Colose e chemat 
„preaiubitul”. La fel, Tihic care fusese trimis la Efes. La fel, Epenet, Ampliat, 
Stache, Epafras, sunt numiți „preaiubiți” în salutările trimise de apostolul Pavel 
bisericilor.

Într-o societate divizată și stratificată în catgorii sociale antagoniste,cum 
era societatea romană din primul veac creaștin, Biserica Domnului Isus Hristos 
era unită, legată armonios prin dragostea care este și în sânul Dumnezeirii. 
Domnul Isus Se ruga Tatălui în rugăciunea arhierească din Ioan 17, cerând ca 
dragostea aceea, care leagă pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt într-o Unitate divină, să 
fie și între credincioșii Lui. Dorea să ne cuprindă și pe noi în cercul iubirii Sale: 
„Le voi mai face cunoscut (Numele Tău), pentru ca dragostea cu care M-ai iubit 
Tu, să fie în ei, și Eu să fiu în ei…” (Ioan 17:26).

Tată Preasfânt și Preaînalt! Fă ca și între noi, cei pe care ne-ai 
răscumpărat prin sângele Domnului Isus, să domnească dragostea Ta, ca astfel să 
fim și noi cu adevărat „preaiubiți” ai Tăi și unii pentru alții.



 

r În duminica trecută ne-am 
bucurat de grupul de cântăreți care, 
fiind într-un turneu prin Statele Unite 
în biserici americane și românești, au 
poposit și la noi. Ei sunt într-o 
strângere de fonduri pentru câteva 
tabere de copii din România și pentru 
ajutorul celor săraci. Turneul acesta 

este organizat de misiunea „Friendship 
International” din Colorado Springs, 
care administrează și activitatea taberei 
de copii și adolescenți din Șiștarovăț, 
jud. Arad, numită Tabăra Prieteniei. Un 
lucru frumos, este că cei trei cântăreți 
din grupul acesta „One Accord” își 
trăiesc numele: ei sunt din trei biserici 
diferite din Arad (din Maranata, Gai și 
Șega), dar sunt uniți în misiune și în 
cântările de laudă Domnului. 

r Spunem astăzi un 
călduros Bun Venit fratelui 
Crisian Pop care ne va 
aduce o prezentare a 
lucrărilor de misiune creștină pe care o 
face un grup de tineri români în cadrul 
organizației „Hannah Christian Aid” 
care lucrează într-o zonă frământată și 
periculoasă din Africa, în Uganda. Pe 
lângă ajutorul pe care-l putem oferi în 
bani, dorim să ne unim cu aceștia în 

rugăciune pentru jertfa pe care o aduc 
ei Domnului. 

r Sora Anca Burcă, soția fratelui 
Teofil (Tilu) Burcă, s-a întors din 
România pe data de 28 septembrie. În 
țară, a stat câteva săptămâni în vizită 
la părinții, frații și surorile ei, în 
localitatea Peștera, județul Bihor, și 
totodată a vizitat în Europa și orașele 
Luxembrug, Strasburg și Budapesta. 
Imediat cum a venit înapoi între noi, a 
sărit în ajutorul echipei de surori care 
lucrau la bucătărie, în efortul mare pe 
care l-au făcut pentru mesele date cu 
ocazia Festivalului Soli Deo Gloria. 

r Pe Internet, la pagina Bisericii 
Betel (betelchurch.org…media) puteți 
găsi programul de radio care se 
transmite duminica de la 8:30 - 9:00, 
și îl puteți asculta oricând, fără să fiți 
încadrați și legați de timpul de 
transmisie.

Unii care stau mai departe de 
biserică, pot asculta programul de 
radio sâmbătă seara, și astfel să ajungă 
mai devreme la biserică duminica 
dimineața. Cei mai departe de Park 
Ridge (unde e adunarea noastră) sunt 
familiile Dan Mitroi (în Wisconsin) și 
Corneliu Bud (în Michigan), cărora le 
trebuie peste două ore să ajungă la 
adunare.

Tot la pagina de Internet veți găsi 
și serviciile divine (Live), meditații ale 
fratelui Dumitru Buhai, Buletinul 
Duminical al bisericii (în pdf) și 
revista „România pentru Hristos” cu 
articole inspirative și vești misionare.

Deces: Marți, 1 octombrie, s-a stins din viață și a plecat în 
veșnicie sora Victoria Burcă.

Victoria Burcă s-a născut la Girișul Negru, județul Bihor, 
la data de 10 octombrie 1937, și a fost al nouălea copil dintr-o 
familie de credincioși baptiști, o familie modestă care L-a iubit 
pe Domnul. S-a căsătorit cu Ioan Burcă în anul 1958 și au avut 
doi copii, Emil și Angela, de la care Dumnezeu le-a dăruit zece 
nepoți și trei strănepoți. I-a plăcut mult muzica și a fost o femeie 
credincioasă, și-a iubit familia cu pasiune și a avut o integritate 
demnă de urmat. A murit la 1 octombrie înconjurată de familie, 
după o luptă cu un cancer necruțător. Serviciul de înmormântare 
a avut loc ieri. Exprimăm condoleanțe și dorim buna mângăiere 
a Tatălui ceresc întregii familii.



„Să ne uităm țintă 
la Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I era pusă înainte 

a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și 
șade la dreapta scaunului de domnie al 

lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)
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Serviciile duminicale: dimineața 10:00-12:00; după masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți programele de radio, buletinele 
duminicale, arhive de predici, articole și poezii, broșuri și meditații)

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

r La vârsta de 81 de ani, Benjamin 
Franklin a vorbit în fața Convenției 
Constituționale în Philadelphia la anul 1787, 
astfel: „Am trăit o viață lungă, și cu cât 
trăiesc mai mult îmi dau seama de acest 
adevăr, că Dumnezeu are în mâinile Sale 
destinele popoarelor. Și dacă o vrabie cade și 
El o vede, s-ar putea oare să se ridice un 
imperiu fără ca El să știe? Iar Sânta Carte ne 
asigură următoarele: Dacă nu zidește 
Domnul o casă, degeaba lcrează cei ce o 
zidesc. Sunt ferm convins că fără ajutorul lui 
Dumnezeu, lucrarea noastră și succesele 
noastre politice nu se vor ridica mai presus 
de lucrarea celor care au construit turnul 
Babel.”

r Duminica trecută fratele 
și sora Gigi și Viorica Zaiuca au 
împlinit 40 de ani de căsătorie. 
Cu aceeași ocazie de bucurie s-a 
sărbătorit și ziua de naștere a 
sorei Rodica Sporea. Sunteți 
iubiți, sunteți în inima noastră! 

r Din activitățile tinerilor
- În fiecare vineri seara de la 

7:00 studiu biblic
- Au început d in nou 

m e c i u r i l e d e v o l l e y ș i 
an t r enamen tu l spor t iv a l 
tinerilor noștri, în fiecare 
sâmbătă seara între 7:00 - 9:00 
pm. Amănunte și adresa sălii 
sportive, la Marc și Cristina 
Popovici.

Medicamente amare
Dragostea nemărginită a lui 

Dumnezeu ne dă suferințe. De ce dăm 
copiilor noștri injecții și medicamente 
amare? Acestea sunt medicamentele 
care pe viitor le vor da sănătate, deși în 
prezent le dau puțină durere. 

Dacă prințului Moise, Dumnezeu 
nu i-ar fi dat 40 de ani de suferințe și 
greutăți în pustie, ca cioban, nu s-ar fi 
ales nimic din el. Dacă Iosif n-ar fi 
pierdut o parte din tinerețea lui între 
zidurile reci ale închisorii, în lanțuri, 
cine ar fi el astăzi?

Dumnezeu Își arată dragostea și 
prin suferințe.

Ce răspuns îi dai Tatălui tău? O 
iubire așa de mare cere ca și în inima ta 
să se trezească o iubire asemănătoare. 
Și când primim suferințe și 
medicamente amare, să nu ne plângem, 
ci să-I mulțumim. El să ne ajute la 
aceasta. 

(Nichifor Marcu)

Nu piroanele…
Negreșit, nu piroanele Îl țineau pe 

Hristos acolo pe cruce, ci ascultarea 
Lui de Dumnezeu și iubirea Lui pentru 
păcătoși. Aici, pe cruce, El este Același 
ca și în Ghețimani; pacea și puterea lui 
Dumnezeu Îl însoțeau… Zicea un 
filosof ajuns la credință: Pentru multe 
lucruri îți mulțumesc, Doamne Isuse, 
dar pentru nimic nu-Ți mulțumesc mai 
mult ca pentru sfânta Ta asprime față 
de mine”.

(Tudor Popescu)

Să nu uităm…
(fragment)

Să nu uităm că viața noastră
E-un dar primit din Dumnezeu,
Și noi avem îndatorirea
Pe El să-L onorăm mereu.

Să nu uităm că dintre toate
Popoarele, suntem români,
Și moștenirea nu se vinde,
E sfânt tezaur din bătrâni.

Să nu utăm nici limba maicii,
Cu trilul blândei ciocârlii,
În rugăciunea care plânge
Cu îngerii din veșnicii.

Să nu uităm că prin credință,
Și cu nădejdea-n Dumnezeu,
Au rezistat străbunii noștri,
Când drumul vieții le-a fost greu.

Să nu uităm de anii vitregi
Când surgiuniți, bătuți, cântam.
Să nu uităm nici de martirii,
Care-au sfințit al nostru neam.

Să nu uităm nici de copiii
Care, și ei sunt dar de sus,
Să-i îmbrăcăm în haine sfinte,
Pentru onoarea lui Isus.   (VP)


